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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.

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001
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NU 2 VESTIGINGEN

Bestel nu online en krijg 
bovenop alle andere 
aanbiedingen nog een 
EXTRA VUURWERK 
KORTING VAN 10%. 

aanbiedingen nog een 10%
Bestel nu online en krijg 
bovenop alle andere 
Bestel nu online en krijg 

10%10%
Bestel nu online en krijg 

10%
Bestel nu online en krijg 

10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%

extravuurwerkkorting VUURWERKWORLD
Aalsmeerderweg 249i, Aalsmeer

MARSKRAMER/VUURWERKWORLD
Dennenlaan 58, Zwanenburg

O p e n i n g s t i j d e n :  D i n s d a g  2 9  d e c e m b e r  0 8 . 0 0  -  2 1 . 0 0  u u r  |  Wo e n s d a g  3 0  d e c e m b e r  0 8 . 0 0  -  2 1 . 0 0  u u r  |  D o n d e r d a g  3 1  d e c e m b e r  0 8 . 0 0  -  1 9 . 0 0  u u r

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

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

GAMMA 
Aalsmeer

elke zondag

open
12.00 tot 17.00 uur

iPhone iPad Samsung          Sony       Huawei    LG

Tel. 0297 - 54 87 16

Telefoonmaken Aalsmeer
J.P. Thijsselaan 36
1431 KE Aalsmeer 
aalsmeer@telefoonmaken.nl
www.telefoonmaken.nl

Smartphone  
of Tablet stuk?

iPhone iPad Samsung          Sony       Huawei    LG

30 min

iPhone iPad Samsung          Sony       Huawei    LG

VALSCHADE of WATERSCHADE?
Telefoonmaken Aalsmeer

J.P. Thijsselaan 36
1431 KE Aalsmeer

0297-548716
www.telefoonmaken.nl

30 min

NIEUW 
in aalsmeer

Meerdere
vestigingen

iPhone iPad Samsung          Sony       Huawei    LG

Tel. 0297 - 54 87 16

Telefoonmaken Aalsmeer
J.P. Thijsselaan 36
1431 KE Aalsmeer 
aalsmeer@telefoonmaken.nl
www.telefoonmaken.nl

Kerstexpositie 2015

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 12 december 2015 t/m 
zondag 3 januari 2016

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

Het winkelgebied in het Centrum is opgevrolijkt met naast sfeerverlichting in 
de straten ook nieuwe kerstbanieren. 

Zaterdag sfeer en gezelligheid
Wintermarkt met bezoek 
Kerstman in Centrum 
Aalsmeer - Op zaterdag 12 decem-
ber vindt in het Centrum weer een 
gezellige Wintermarkt plaats. Tus-
sen 10.00 en 17.00 uur staan er kra-
men met kerstspullen en leuke ca-
deaus in de Zijdstraat en kunnen 

bezoekers zomaar de Kerstman te-
gen komen. Op deze zaterdag tus-
sen Sinterklaas en Kerst zijn natuur-
lijk alle winkels in het centrum ge-
opend. Veel winkeliers zijn ook bui-
ten te vinden met een kraam, maar 

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Geen krant?
0251-674433

er zijn ook standhouders van bui-
tenaf. Bij de sfeervolle kraampjes 
vindt u leuke kerstcadeaus, zoals 
sieraden, parfums, sfeerverlichting 
en kerstversiering. Uiteraard wordt 
ook de kerstgedachte hoog gehou-
den. Daarom is op de Wintermarkt 
ook een aantal goede doelen en 
verenigingen aanwezig dat zich on-
der de aandacht zal brengen. Het 
is niet alleen gezellig winkelen en 
snuffelen in de winkels en de ver-
lichte kraampjes. Bij de plaatselijke 
horeca en de verschillende kraam-
pjes kunt u ook genieten van ver-
schillende winterse gerechten, hap-
jes en drankjes, zoals oliebollen, 
glühwein en warme chocolademelk. 

Gratis kerststukjes maken
Tijdens de Wintermarkt kunnen kin-
deren een eigen kerststukje maken 
bij de kraam van Ondernemersfonds 
Meer Aalsmeer. Onder leiding van 
het promotieteam kunnen zij hele-
maal gratis een mooi kerststukje ko-
men maken. Alles is aanwezig, maar 
heb je iets moois wat je graag in je 
eigen kerststukje wil verwerken dan 
mag je dat natuurlijk gewoon meene-
men. De Wintermarkt wordt georga-
niseerd door organisatiebureau Na-
tural Solutions in samenwerking met 
Ondernemersfonds Meer Aalsmeer. 
Info: www.aalsmeercentrum.nl.

Laptop uit auto 
gestolen

Aalsmeer - Op woensdag 2 de-
cember is tussen half zeven en half 
twaalf in de avond ingebroken in 

een langs de Oosteinderweg ge-
parkeerde auto. Van de Mitsubishi 
Outlander is de achterruit ingesla-
gen. De dieven zijn er vandoor ge-
gaan met een tas en een laptop. De 
wagen was halverwege de Oostein-
derweg neergezet. 

Nog geen groen licht voor bouw zes appartementen

Sloop scheepswerf Van Dam
Aalsmeer - De oude scheepswerf 
van Van Dam aan de Helling wordt 
momenteel gesloopt. Het voornemen 
is om op deze locatie zes apparte-
menten te bouwen, maar vooralsnog 
is hier geen groen licht voor gegeven. 
De gemeente kan zich vinden in de 
herontwikkeling, echter volgens het 
ministerie ligt het bouwplan binnen 
zone vier van het beperkingenge-
bied van Schiphol en zijn geen nieu-
we woningen toegestaan. “Een toe-
name van woningen en andere ge-
luidsgevoelige bestemmingen dient 
te worden voorkomen, gelet op de 
hoge geluidbelasting”, zo staat ge-
schreven in de brief van de inspec-
teur leefomgeving aan de gemeen-
te begin februari dit jaar. Op grond 

hiervan en het feit dat de gemeen-
te in de aanvraag gesproken heeft 
over een ‘open gat’, waar geen spra-
ke van is/was, is de verklaring van 
geen bezwaar geweigerd. In uitzon-
deringsgevallen kan van het verbod 
voor nieuwbouw afgeweken worden, 
maar de inspecteur gaf in zijn schrij-
ven aan geen zwaarwegende argu-
menten en bijzondere omstandighe-
den te zien om de aanvraag te ho-
noreren. Het ‘open gat’ zijn de nieu-
we eigenaren van de scheepswerf 
nu aan het creëren. Het slopen van 
de ruimten betekent overigens niet 
dat er overeenstemming is bereikt. 
Het ingediende bezwaar van de ge-
meente ligt nog bij de rechter. “Er is 
veel en goed overleg”, zo laat mede-

eigenaar Zonjee in een reactie we-
ten, maar defi nitief is een en ander 
nog niet. Er is besloten om tot sloop 
over te gaan vanwege vandalisme. In 
het gebouw zit regelmatig een groep 
jongeren, er is glas stuk gegooid 
en onder andere zijn brandblussers 
leeggespoten. Op een brandje in het 
lege gebouw zit uiteraard niemand te 
wachten. Met oud en nieuw in aan-
tocht geen vreemde gedachte van de 
nieuwe eigenaren. “Het maakte ons 
nerveus. In goed overleg hebben we 
daarom besloten tot slopen over te 
gaan. Een jachtwerf wordt het toch 
nooit meer. We durven dit aan”, al-
dus Zonjee, die tot slot laat weten 
dat als alles in kannen en kruiken is 
de nieuwbouw heel mooi wordt.

Hennepkwekerij 
voorkomen

Aalsmeer - Op donderdag 3 de-
cember rond tien uur in de ochtend 
zijn agenten een bedrijfsgebouw in 
de Jac. P. Thijsselaan ingegaan. Er 
bestond een vermoeden dat perso-
nen hier een hennepkwekerij wilden 
beginnen. In het pand waren boven 
de plafondplaten waterbuizen aan-
gelegd, er was een luik gemaakt en 
de meterkast was geopend. Het ver-
moeden was dus juist. Er loopt een 
onderzoek naar de huurder van de-
ze ruimte in het gebouw.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Kitchenaid
KeuKenapparaten
Zaterdag 12 december 
vanaf 12.00 uur

Tijdens de demo-dag

10% extra korting 
buiten de speciale actie’s om

demo
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e 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

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

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

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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Kerstconcert in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdagavond 
12 december wordt in de Dorps-
kerk aan de Kanaalstraat een mooi 
kerstconcert gegeven. Het bekende 
christelijk mannenkoor Immanuël uit 
Wilnis-Mijdrecht komt zingen onder 
leiding van musicus en dirigent Jan 
Verhoef. Het concert wordt verder 

opgeluisterd door zangeres Gees-
ke van Laar en Arjan Wouters, virtu-
oos op de toetsen, gaat koor, soliste 
en samenzang begeleiden op orgel 
en piano. De aanvang is 19.30 uur. 
Kaarten zijn vanaf een half uur voor 
aanvang in de kerk verkrijgbaar. In-
fo: www.zingenenzo.com. 

Kerstconcert 
Con Amore

Rijsenhout - Het Aalsmeer man-
nenkoor Con Amore is zaterdag-
avond 12 december te gast in de 
Ontmoetingskerk Rijsenhout. Naast 
de mannen van Con Amore, zal ook 
de Amsterdamse sopraan Sandra 
Lakerveld haar vocale steentje bij-
drage. Anton Keessen zal de ge-
zongen liederen, begeleiden op pi-
ano, waardoor dirigent Theo van 
der Hoorn zijn handen vrij zal heb-
ben om de mannen en de genoem-
de soliste in toom te houden. Het 
concert begint om 20.00 en van-
af 19.00 uur zijn belangstellenden 
welkom. Toegangskaarten zijn voor-
af verkrijgbaar via telefoonnummer 
06-24227973 of 0297-360844, maar 
ook te koop tijdens de avond van 
het concert.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - In verband met de 
feestdagen wordt in de maanden 
december 2015 en januari 2016 
het oude papier in Kudelstaart op-
gehaald op de tweede vrijdag-
avond van de maand. Met de op-
brengst van het oude papier steunt 
de Supporters Vereniging Ku-
delstaart financieel de verenigin-
gen in het dorp aan de Westeinder-
plassen. Aanstaande vrijdag 11 de-
cember wordt het oud papier op-
gehaald door leden van muziekver-
eniging Flora en van Tennis Vereni-
ging Kudelstaart. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verza-
meld dienen te worden. In het nieu-
we jaar kan het papier in dozen of 
containers buiten gezet worden op 
vrijdag 8 januari. Meer informatie is 
te vinden op www.desupportersver-
enigingkudelstaart.nl

Koffieochtend in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op dinsdag 15 de-
cember zijn belangstellenden weer 
hartelijk welkom in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf. De geza-
menlijke kerken bieden een gezel-
lige morgen aan. De koffie staat om 
10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden 
of niet, iedereen mag binnen stap-
pen. Rond half twaalf gaat een ieder 
weer naar huis. Verdere informatie 
bij: Klaas Kersloot via 0297-323774 
of bij Gre Tuinstra via 0297- 331545.

Meeting Point 
in Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 13 december is 
er weer een nieuwe Meeting Point 
in de Dorpskerk in de Kanaalstraat. 
In deze dienst hoopt Freek van Ba-
len te spreken over het thema ‘Op 
de uitkijk en afdwalen’. De band 
Everlasting, bekend uit de LEG, ver-
zorgt de muziek. Het zou geweldig 
zijn als alle jeugd weer van de par-
tij is. Neem gerust iemand mee. In-
loop vanaf kwart over zes en start 
om half zeven!

Kerstlunch in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 16 de-
cember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
inloop en ontmoeting onder het ge-
not van een kopje koffie of thee in 
de Oost-Inn. ‘s Middags is er van 
12.00 tot 13.00 uur een feestelijke 
Kerstlunch. De beheerders van de 
Inn hopen dat er veel tafels en stoe-
len bij geschoven moeten worden 
om met elkaar te genieten van al het 
lekkers. In de Oost-Inn is iedereen 
welkom! Te vinden in de Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66. Het is 
de laatste Oost-Inn van dit jaar. Na 
de kerstvakantie is er vanaf 6 janu-
ari weer elke woensdag inloop en 
ontmoeting. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Na afloop chocolademelk en glühwein

Kerstconcert met diverse 
koren in St. Jankerk
Kudelstaart - Dit jaar wordt er na-
tuurlijk weer een Kerstconcert ge-
geven in de RK kerk St. Jan Geboor-
te, alleen op een iets andere manier. 
Cum Ecclesia heeft enkele ande-
re zangkoren gevraagd om ook hun 
medewerking te verlenen aan het 
kerstconcert in de kerk. Soundsa-
tion, The Bridges, De Brulboeien 
en natuurlijk De Kudelkwetters en 
Cum Ecclesia zelf zullen te zien en 
te horen zijn op zondag 20 decem-
ber. Muziekvereniging Flora levert 
eveneens weer een muzikale bij-
drage. Ieder koor zingt 15 minuten, 
waarin zij hun mooiste kerstliederen 
laat horen. Na de 15 minuten wordt 
er gewisseld en speelt Flora onder-
tussen kerstmuziek. Natuurlijk is er 
samenzang. Dit is gepland aan het 

einde van het kerstconcert, zodat al-
le bezoekers met een fijn kerstge-
voel de kerk kunt verlaten. Buiten 
staat zoals altijd IJsclub VZOD klaar 
met lekkere warme chocolademelk, 
warme glühwein zodat nog even ge-
zellig nagepraat kan worden. Er is 
ook heerlijke, zelfgemaakte erwten-
soep voor een klein bedrag te koop. 
De toegang tot het kerstconcert is 
gratis. Omdat toch kosten worden 
gemaakt, denk maar aan licht en 
verwarming, de boekjes en bedank-
jes, zullen er een paar melkbussen 
staan waar een vrijwillige bijdragen 
ingedaan kan worden. Het kerst-
concert in de St. Jankerk op zondag 
20 december is van 14.00 tot 16.00 
uur. De kerk aan de Kudelstaartse-
weg is open vanaf 13.30 uur.

Kom kerstsfeer proeven!
Kerstsamenzang op Werf
Rijsenhout - Op zondag 20 decem-
ber wordt er op de Werf voor de 
Ontmoetingskerk een kerst-samen-
zang gehouden van 18.00 tot 19.00 
uur. Alle inwoners van Rijsenhout 
en omstreken zijn hartelijk welkom 
om samen kerstliederen te zingen 
omlijst door warme muzikale klan-
ken van Drumfanfare Melomanie en 
pianobegeleiding door André Kees-
sen. Om van binnen warm te wor-
den zijn er kraampjes met koffie, 

Oud papier bij 
Con Amore

Aalsmeer - Het Aalsmeers Man-
nenkoor Con Amore zamelt oud pa-
pier in. Hiervoor staat op maandag 
14 december de container weer op-
gesteld op de parkeerplaats bij The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Inbrengen kan de hele dag van 9.00 
tot 19.00 uur. De container staat er 
niet alleen voor particulieren, ook 
bedrijven en winkeliers kunnen hier 
oud papier afgeven. 

‘Een kind is ons geboren’
Kerstconcert Bindingkoor
Aalsmeer - Zaterdagavond 19 de-
cember geeft Het Bindingkoor on-
der leiding van Henk Trommel een 
kerstconcert onder de titel ‘Een kind 
is ons geboren’. Er worden bekende 
kerstliederen, zoals Stille nacht en 
Nu zijt wellekome in het Nederlands 
gezongen. Ook kunnen bezoekers 
onbekende kerstliederen horen van 
Nederlandse componisten. Zoals u 
dat van Het Bindingkoor gewend 
bent, zingt het koor liederen in ver-
schillende stijlen en in bijzondere 
arrangementen. Naast het volledige 
koor kunt u luisteren naar liederen 
in diverse koorbezettingen met so-

listen uit het koor of heren en da-
mes apart. Voorts wordt het Magni-
ficat van H. Andriessen (1892-1981) 
uitgevoerd met Jeroen Koopman op 
kerkorgel. Matthijs Koene op pan-
fluit zorgt voor enkele muzikale in-
termezzo’s. 
Het kerstconcert van Het Binding-
koor zaterdag 19 december wordt 
uitgevoerd in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55 en begint 
om 20.15 uur. Zaal open vanaf 19.45 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
zaal. De entree is 10 euro (inclusief 
consumptie) en 5 euro voor bezoe-
kers tot 18 jaar.

Kerst Sing-In 
in Karmelkerk

Aalsmeer - Op vrijdag 18 decem-
ber om 20.00 uur organiseert de 
Denktank weer een Kerst Sing-
In in de Karmelkerk aan de Stom-
meerweg. Het wordt een gevarieerd 
programma met veel kerst-meezin-
gers onder begeleiding van Lous 
Zandvliet en een combo onder lei-
ding van Leon Doeswijk. De kaart-
verkoop is op zondag 13 decem-
ber na de kerkdienst van 9.30 uur. 
Ook zijn kaarten à 4 euro te bestel-
len via mailadres karmeldenktank@
gmail.com. 

Kerstmarkt in 
Spil zaterdag

Kudelstaart - Op zaterdag 12 de-
cember organiseert de Protestant-
se gemeente Samen op Weg haar 
jaarlijkse kerstmarkt van 10.00 tot 
15.00 uur in De Spil. Mooie crea-
tieve kerststukken in alle soorten 
en maten en leuke originele vogel-
decoraties worden te koop aange-
boden, evenals zelfgemaakte kerst- 
en andere kaarten. Ook zijn boeken, 
cd’s en kleine cadeautjes verkrijg-
baar en kan de inwendige mens 
zich tegoed doen aan erwtensoep, 
belegde broodjes en koffie of thee 
met wat lekkers. Er zijn op de markt 
zelf ook overheerlijke zelfgebakken 
tulbanden en andere lekkernijen te 
koop. Iedereen is van harte welkom. 
Ook de kinderen, voor hen is er iets 
leuks om te knutselen. 

Vertrektijd van 
OVAK tocht

Aalsmeer - Op woensdag 16 en 
donderdag 17 december gaan le-
den van de OVAK varen door de 
verlichte grachten van Amsterdam. 
Op beide dagen is de vertrektijd 
15.45 uur vanaf het parkeerterrein 
van zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef. Voor iedereen die zich aan-
gemeld heeft: Kom op tijd!

Bijzondere kerstmusical 
Trumpets of the Lord
Streek - Op woensdag 16 decem-
ber geeft het koor Trumpets of the 
Lord onder leiding van Rob van 
Dijk weer haar traditionele jaarlijk-
se kerstconcert in de grote kerkzaal 
van de protestantse kerk ‘De Rank’ 
in Nieuw-Vennep. Werd tot nu toe 
gekozen voor één of meerdere gast-
solisten of -instrumentalisten, deze 
keer wordt de beroemde kerstmu-
sical ‘the Promise of Christmas’ ten 
gehore gebracht; geschreven door 
Dan Burgess. Geen musical waar-
bij de koorleden dansend over het 
toneel zullen gaan, maar een musi-
cal in de vorm van een gezongen en 
gesproken kerstverhaal naar de be-
lofte van God (the Promise); vanaf 
het begin van de schepping, langs 
‘de Koninklijke lijn’ van Adam, No-
ach, Abraham en David, via de ho-
gepriester Simeon en aartsengel 

Vertrek Broertjes 
bij Amstelland

Amstelveen - De Raad van Toezicht 
maakt bekend dat in goed onderling 
overleg is besloten dat Hans Broer-
tjes vertrekt als lid van de Raad van 
Bestuur van Ziekenhuis Amstel-
land. Hans Broertjes heeft inmid-
dels zijn functie als lid van de Raad 
van Bestuur neergelegd en zal nog 
tot 1 maart 2016 als adviseur van de 
Raad van Bestuur bij het ziekenhuis 
betrokken blijven. Hans Broertjes 
is ruim 10 jaar werkzaam geweest 
als bestuurder in het ziekenhuis. De 
Raad van Toezicht is hem erkente-
lijk voor zijn inzet. De Raad van Toe-
zicht heeft het wervingsproces voor 
een nieuw lid voor de Raad van Be-
stuur inmiddels gestart. Bij de be-
noeming van de opvolger van Hans 
Broertjes zullen Jacques Moors, het 
Managementteam, de Onderne-
mingsraad, Cliëntenraad en Medi-
sche staf van het ziekenhuis nauw 
betrokken worden. 

Gabriël, tot en met de geboorte van 
het Kerstkind in Bethlehem. Het 
koor wordt uiteraard op de vleu-
gel begeleid door haar eigen diri-
gent Rob van Dijk; voor deze gele-
genheid terzijde gestaan door Peter 
Bontje op synthesizer. De verbin-
dende teksten in de musical wor-
den gesproken door Hans Vermeu-
len. Als aanloop naar de musical zal 
het koor vóór de pauze (kort) put-
ten uit haar omvangrijke repertoire, 
met een aantal bekende ‘traditione-
le’ kerstliederen. Na de pauze staat 
de kerstmusical op het programma. 
Aanvang van het concert: 20.00 uur; 
zaal open vanaf 19.30 uur. Kaarten 
à 15 euro (inclusief koffie of thee 
in de pauze) zijn verkrijgbaar aan 
de zaal, maar ook bij de koorleden. 
Voor Aalsmeer, Bert van de Lage-
maat: 06-51848146.

thee, chocolademelk, glühwein en 
erwtensoep! De kramen zijn vanaf 
17.30 uur geopend. Opwarmen bij 
de vuurtonnen kan ook, onder toe-
zicht van de Rijsenhoutse vrijwillige 
brandweer. De kerstliederen hoeft 
men niet uit het hoofd te kennen, 
er zijn tekstboekjes aanwezig. Een 
klein zaklampje is misschien wel 
handig. Voor jong en oud, om sa-
men de kerstsfeer te proeven en de 
saamhorigheid met elkaar te voe-
len. Laat dit warme gevoel niet aan 
u voorbij gaan.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.W. 
Ploeg uit Asperen en 16.30u. met 
ds. S.J. Maliepaard uit Barneveld.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. in Kloosterhof 

woordcommunieviering met M. 
van Zoelen. Zondag 9.30u. in 
Karmelkerk eucharistieviering 
met Jeroen en DOP m.m.v. klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Popering, Aalsmeer.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst met mw. A. 
Creemer-Allard.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. eucharistievie-

ring, vg. Leo Aarts m.m.v. kinder-
koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Eerstvol-
gende bijeenkomst op 5 januari.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Eerst-
volgende bijeenkomst 4 januari.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. 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 dienst om 10u. met ds. 

Jan Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker: 

Laurens Lagerwerf. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Lies-

bet Geijlvoet. Collecte: Advents-
project. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@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 Jan Willem 
van Dijk uit Ede.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
 Zondag om 10u. dienst met dhr. 

R. Hondsmerk uit Dordrecht. Or-
ganist: F. van Santen.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag om 10u. dienst 
met ds. J. de Goei, Amersfoort. 
Organist: C. Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Bart Doorn-
weerd. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Zondag 13 
december 



Muziek
Zaterdag 12 december:
* Kerstconcert Con Amore in Ont-
moetingskerk Rijsenhout vanaf 20u.
* Kerstconcert mannenkoor Im-
manuel in Dorpskerk, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u.
* Band B-Loose live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21u.
* Marnix Busstra’s Old School Band 
in Bacchus, Gerberastraat 21.30u.
Zondag 13 december:
* Philip Paar brengt Sinatra special 
met optreden Deborah Carter in 
Crown Theater vanaf 15.30u.
* Ralph de Jong met band in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.
Dinsdag 15 december:
* Kerstconcert vrouwenkoor Vivace 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 10u.
Vrijdag 18 december:
* Kerst Sing-In in Karmelkerk, Stom-
meerweg vanaf 20u.
Zaterdag 19 december:
* Kerstconcert Bindingkoor in de 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 
vanaf 20.15u.
Zondag 20 december:
* Kerstconcert Cum Ecclesia en ko-
ren in St. Jankerk Kudelstaart van 14 
tot 16u.
* Samenzang op de Werf, Rijsenhout 
van 18 tot 19u.
Woensdag 23 december:
* Caritas vocalgroep on Dickens 
Tour. Optreden 19 tot 20u op Polder-
meesterplein. 

Films
Maandag 14 december:
* Film ‘An Old Fashioned Christmas’ 
in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Tot en met 20 december:
* Dagelijks films: Bon Bini Holland, 
Woman in Gold, Mannenharten 2, 
Snoopy en Charlie Brown, Sum-
mie de Mummie 2, Fashion Chicks 
en Spectre in Bioscoop Aalsmeer in 
Studiocomplex aan Cleeffkade.

Exposities
Tot en met 17 januari:
* Rabobank-collectie Regio Schip-
hol met schilderijen, sculpturen en 
foto’s van 20 (bekende) kunstenaars 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: Iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14 en 17u. 
Zaterdag 12 december:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
12 en 13 december:
* Schilderijen, beelden en foto’s in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaarts-
weg. Zaterdag en zondag 13-17u.
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12u. tot 17u.
December:
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting en foto’s Seringenpark van 
Sjaak Koningen in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad. 
* Expositie Reint Baarda bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. 
* Expositie schilderijen Dorrit Klomp 
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Schilderijen en portret-
ten. Te zijn tijdens openingstijden. 
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 10 december:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u. Iedere don-
derdagmiddag.
* OVAK-middag met dia’s van 

Aalsmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3 vanaf 14u.
* Kerstviering PCOB in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
* Schrijfmarathon Amnesty van 
14.30 tot 21u. Opgave: 06-34561517 
of 06-53801380.
* Borrel Aalsmeer in resto & bras-
serie op terrein FloraHolland, Leg-
meerdijk vanaf 17u.
* Sjoelen bij Oostend in Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Speelavond DES in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout, 19.30u.
* Lezing Groei en Bloei over Ma-
rokko in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan 3 vanaf 20u.
Vrijdag 11 december:
* Vrijdagmiddagborrel in De Oude 
Veiling, Marktstraat van 17 tot 21u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Bingo-sjoelen bij Sjoelclub Rij-
senhout in De Reede, Schouwstraat 
vanaf 19.30u.
* Klaverjassen in nieuwe kantine FC 
Aalsmeer in Beethovenlaan v/a 20u.
Zaterdag 12 december:
* Kerstmarkt in de Spil Kudelstaart 
van 10 tot 15u.
* Kerstmarkt in Ontmoetingskerk 
Rijsenhout van 9.30 tot 15u.
* Wintermarkt in Zijdstraat, Centrum 
van 10 tot 17u. En kerstmarkt Lions 
in Historische Tuin, ingang Praam-
plein, van 10.30 tot 19u.
* Kerst-boekenmarkt in Protestante 
kerk, Dorpsstraat 49, Leimuiden van 
10 tot 15u.
* Kwartmarathon klaverjassen bij BV 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan 3 vanaf 10u.
12 en 13 december:
* Kerst- en brocantemarkt aan Ku-
delstaartseweg 36. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 17u.
Zondag 13 december:
* Kerstmarkt met diverse activiteiten 
op kinderboerderij Boerenvreugd, 
Hornmeer van 11 tot 15u.
* Watertoren open van 13 tot 17u. 
Avondopenstelling op 27 december.
* Muziekgerelateerde kunst (schil-
derijen, keramiek en lampen) bij 
ProJackPopArt, Kleine Poellaan 5, 
Rijsenhout. Open 13 tot 17u. Ook 
zondag 20 december.
Maandag 14 december:
* Lezing ‘Fijn bezig zijn’ bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bingo en after sale bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
Dinsdag 15 december:
* Koffieochtend in Open Hof kerk, 
Sportlaan 86. Iedere dinsdag 10u.
* Koffieochtend in Ontmoetingskerk 
Rijsenhout vanaf 10u.
* Speelavond bij Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u. 
Woensdag 16 december:
* Inloop van 9.30 tot 11.30u en kerst-
lunch van 12 tot 13u in Oost-Inn in 
De Mikado, Catharina Amalialaan.
* Kerstmarkt Westplas Mavo in 
Mensinglaan voor stichting Alzhei-
mer van 16 tot 17.30u.
* Kerstkienen BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Vrijdag 18 december:
* Kerstkienen bij Supporters Vereni-
ging in Dorpshuis Kudelstaart van-
af 20.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.

Vergaderingen
Woensdag 16 december:
* Jaarvergadering IJsclub Uiterweg 
in Historische Tuin vanaf 20u.
Donderdag 17 december:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Superdruk, gezellig en sfeervol
Fantastisch concert nonnen!
Aalsmeer - Op zoveel belangstel-
ling hadden ze vast niet gerekend, 
de nonnen van het klooster aan de 
Stommeerweg. Ze gaven afgelo-
pen vrijdag 4 december een con-
cert ter afscheid van een aantal zus-
ters van het moederklooster in Ita-
lië, sinds begin december op bezoek 
in Aalsmeer. Het concert vond bui-
ten op het terrein voor het klooster 
plaats en werd samen gegeven met 
muzikale vrienden van het klooster. 
“Wij willen jullie graag ontmoeten, 
jullie verrassen en een mooie avond 
met jullie beleven”, aldus Madre Di-
letta en de zusters in de uitnodiging 
en hieraan was massaal gehoor ge-
geven. Het was superdruk, heel ge-
zellig en sfeervol en warm dankzij 
diverse vuurkorven. Het hele plein 
stond vol en menig voorbijganger 
stopte om ook even te luisteren. Het 
was een mooi concert met religieu-
ze en niet-religieuze kerstliederen 
in allerlei talen, ook in het Neder-

lands (voor ‘Stille Nacht’ werd spon-
taan applaus gegeven) en een ver-
rassend concert, want de nonnen 
hadden ook ter afsluiting een frivool 
nummer voor de bezoekers in petto. 
‘I will Follow him’ werd ietwat rustig 
gestart, maar eindigde in een swin-
gende presentatie. Toen aangege-
ven werd dat het concert ten einde 
was, werd door het publiek om een 
toegift gevraagd en hier werd door 
de nonnen nog ruim gehoor aan ge-
geven. Trots zijn de nonnen vast dat 
zoveel inwoners tijd uitgetrokken 
hadden om naar hun concert te ko-
men kijken en luisteren. Maar, weet 
dat Aalsmeer ook trots is op jullie 
bijzondere bewoners. “Fantastisch, 
het winterconcert door de Italiaan-
se nonnen“, aldus wethouder Gert-
jan van der Hoeven in een reactie en 
bezoekster Wil uit Kudelstaart: “Was 
moooooiii!” Zegt genoeg, toch?! 
Voor herhaling vatbaar deze (muzi-
kale) ontmoeting.

Nieuwe films voor alle leeftijden
Bon Bini Holland en Snoopy 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Ga er maar eens heer-
lijk voor zitten en ga genieten van 
een gezellige filmavond. Het kan in 
Bioscoop Aalsmeer. Er zijn weer di-
verse nieuwe films op de filmladder 
gezet. Een daarvan is ‘Bon Bini Hol-
land’. Robertico Florentina (Jandino 
Asporaat) is een brutale, maar char-
mante oplichter van Curaçao. Hij 
verdient zijn geld met Bon Bini Bun-
galows, een zogenaamd bureau dat 
toeristen onderbrengt in vakantie-
huizen zonder dat de eigenaar hier 
iets van afweet. Als hij per ongeluk 
een gevaarlijke crimineel belazert, 
vlucht hij naar Nederland. Zal hij 
hier zijn zwendel voortzetten of zal 
hij zijn hart volgen en voor het eerst 
in zijn leven eerlijk zijn? Bon Bini 
Holland is een onbeschoft grappige 
komedie van regisseur Jelle de Jon-
ge met meerdere glansrollen voor 
Jandino Asporaat. De film duurt 96 
minuten en is zaterdag 12 decem-
ber te zien om 15.00 uur, zondag 13 
december om 18.45 uur en door-
deweeks dagelijks op verschillen-
de tijden. En voor kinderen, jongvol-
wassenen en liefhebbers: ‘Snoopy 
en Charlie Brown’. Charlie Brown, 
Snoopy, Lucy, Linus en de rest van 
de Peanuts-bende maken hun de-
buut op het witte doek, zoals je ze 
nog nooit eerder hebt gezien, in 
een schitterend 3D-avontuur! Char-
lie Brown, ’s werelds meest geliefde 
underdog, begint aan een groots en 
heldhaftig avontuur terwijl zijn bes-
te vriend, de lieve beagle Snoopy, 
het luchtruim kiest om het op te ne-

men tegen zijn aartsvijand De Ro-
de Baron. Bioscoop Aalsmeer trak-
teert op de film zaterdag 12 decem-
ber om 11.15 uur en zondag 13 en 
woensdag 16 december om 13.15 
uur. Vergeet je 3D bril niet! Geno-
ten van ‘Dummie de Mummie’? De 
volgende film, ‘Dummie de Mummie 
2’, is een bezoek eveneens waard en 
kan ‘gewoon‘ in eigen dorp in de bi-
os aan de Van Cleeffkade in Studio‘s 
Aalsmeer. Wanneer Dummie beseft 
dat hij nooit groot zal worden en dus 
ook geen koning, wil hij in ieder ge-
val net zo beroemd worden als zijn 
farao-vader. Vol zelfvertrouwen doet 
hij mee aan een bijzondere wed-
strijd. Ondertussen heeft zijn beste 
vriend Goos een ander plan. Ergens 
op aarde bevindt zich een geheim-
zinnig beeldje, de sfinx van Shakaba. 
Misschien kan dat machtige beeldje 
Dummie helpen?! De film duurt 80 
minuten en plaatsnemen in het plu-
che kan zaterdag 12 december om 
13.15 uur, zondag 13 december om 
11.15 en om 15.00 uur, woensdag 
16 december om 15.00 uur donder-
dag 17 december om 17.00 uur. En 
natuurlijk heeft Bioscoop Aalsmeer 
nog veel meer leuke en spannen-
de films op de rol. Binnenkort ‘Man-
nenharten 2’, nu onder andere ‘Fa-
shion Chicks’, ‘Spectre’ en ‘Woman 
in Gold’. Kijk voor meer informatie, 
filmtijden en reserveren van kaarten 
op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaar-
ten zijn tevens verkrijgbaar via 0297-
753700 en te koop aan de kassa in 
de gezellige biosbar. 

Rauwe blues zondagmiddag
Ralph de Jong in The Shack
Oude Meer - Zondag 13 decem-
ber kan in The Shack genoten wor-
den van het optreden van niemand 
minder dan Ralph de Jongh! Ral-
ph won meerder malen de Dutch 
Blues Challenge en toert momen-
teel door het hele land na de release 
van zijn CD ‘Sun Coming Up’. Door 
zijn rauwe blues à la Seasick Ste-
ve vergaart hij ieder optreden weer 
nieuwe fans. Ralph de Jongh is een 
must om live te zien. En met de mu-
zikale vader (en fan) die hij vond in 
Harry Muskee kan dat ook niet an-
ders. De blues stroomt rijkelijk door 
zijn aderen, al van jongs af aan. In 
2004 werd Ralph opgepikt door nie-
mand minder dan bovengenoem-
de Harry Muskee, die Ralph’s talent 
erkende en werd geraakt door zijn 
muziek. Muskee nam Ralph mee op 
toernee als voorprogramma van zijn 
Cuby & The Blizzards, waarmee hij 
een grote groep trouwe fans ver-
gaarde. Ralph wint de Dutch Blues 
Award 2011 voor beste vocalist en 
nadat hij er even tussenuit was wint 
hij in 2014 de Dutch Blues Challen-
ge, en zijn comeback staat als een 
huis! Ook dit jaar toert hij heel Ne-
derland door met zijn enerverende 
en ongeëvenaarde solo optreden! 
En The Shack is enorm trots dat de-
ze geweldig muzikant een gaatje in 
zijn drukke agenda heeft gevonden 
om naar Oude Meer te komen! 

Pearl Jam en Madness
Zet vrijdag 18 en zondag 20 decem-
ber ook alvast in je agenda, want dit 
gaat een fantastisch én onvergete-
lijk undercover weekend worden! 
Niet zomaar twee tribute-bands, 
maar steengoeie muzikanten die 

een ode brengen aan Pearl Jam en 
Madness/The Specials. Vrijdag 18 
december is de eer aan Marco Ho-
vius band in een ode aan de muziek 
Pearl Jam. Ongeëvenaard en verba-
zingwekkend goed! Juweeltjes als: 
Alive, Even Flow, Black, noem maar 
op, ze komen allemaal voorbij! 
Zondag 20 december brengen Chris 
van der Meer en Robin Verkaik ook 
een knap stel muzikanten mee uit 
het professionele circuit om het 
ska-virus uit de jaren tachtig terug 
te brengen naar The Shack. Bag-
gy Trousers, One Step Beyond, Too 
Much Too Young, A Message To You 
Rudy, Ghost Town, Gangsters, kort-
om deze top-band laat je ‘skanken’ 
oftewel dansen op skamuziek. 
The Shack is op zondag 13 decem-
ber open vanaf 15.00 uur. Ralph de 
Jong begint rond 16.00 uur en de 
entree is 7,50 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Marnix Busstra’s Old School 
Band zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - De van oorsprong 
Aalsmeerse gitarist en componist 
Marnix Busstra heeft al vele ma-
len opgetreden in de KCA Jazz Se-
rie in Bacchus. Dit deed hij met zijn 
eigen bands, zoals het Marnix Bus-
stra 4-tet, Marnix Busstra’s Second 
Vision of de Buzz Bros Band, bands 
die stuk voor stuk zijn composities 
speelden. In 1997 nam hij in het cul-
turele café een live cd op: ‘Visionary 
Live at Bacchus’. Met zijn Old School 
Band keert Marnix aanstaande za-
terdag 12 december terug naar één 
van zijn grote inspiratiebronnen, 
meestergitarist John Scofield, be-
roemd geworden door onder meer 
zijn samenwerking met Miles Davis. 
Onder zijn eigen naam maakte Sco-
field meer dan honderd cd’s, waar-

in veel van zijn composities te horen 
zijn. Fusion en funk, in een groovy 
stijl, dat is de jazz van John Scofield 
die Marnix Busstra met zijn kwar-
tet gaat vertolken. Hij wordt bijge-
staan door de briljant swingende 
toetsenist Eric van de Bovenkamp, 
de wonderbaarlijke basgitarist Nor-
bert Sollewijn Gelpke – die Marnix 
al kent vanaf zijn kindertijd – en de 
niet minder virtuoze drummer Chris 
Strik. Een muzikale samenwerking 
om je vingers bij af te likken!
Het KCA jazzconcert in cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 
begint zaterdagavond 12 december 
om half tien. Toegang: uw gift. In-
lichtingen Reinoud Staps, tel. 0297-
325304 en Pierre Tuning, tel. 0297-
360355. Opbrengst voor stichting Alzheimer

Business klas Westplas Mavo 
organiseert kerstmarkt
Aalsmeer - Op woensdag 16 de-
cember van 16.00 tot 17.30 uur 
wordt de jaarlijkse kerstmarkt geor-
ganiseerd door Business klas 1b van 
de Westplas Mavo. Heel Aalsmeer is 
van harte welkom en wordt uitgeno-
digd om op deze dag naar de West-
plas Mavo in de 1e J.C. Mensinglaan 
te komen. 
Er zijn ruim 15 kramen waar alle-
maal verschillende producten, zoals 
zelfgemaakte kaarsen, zeepjes en 
kerststukjes, gekocht kunnen wor-
den en er is een kleurplaten wed-
strijd voor de jeugd, een spectacu-
laire bingo waar prijzen mee ge-
wonnen kunnen worden en voor 

swingende muziek draagt fanfare-
korps Flora zorg. Het geld dat wordt 
opgehaald gaat naar de stichting 
Alzheimer. “Er is van alles”, aldus de 
Business klas tot slot “Kom gezellig 
langs.”

Zondagmiddag op naar de top!
Watertoren in december 
drie keer geopend
Aalsmeer - Deze maand decem-
ber is Aalsmeers bekendste monu-
ment maar liefst drie keer geopend 
voor het publiek. Allereerst komen-
de zondagmiddag 13 december van 
13.00 tot 17.00 uur.
Het bezichtigen van het binnen-
werk van de watertoren is de moei-
te waard, maar vooral het groot-
se uitzicht vanaf de 50 meter ho-
ge trans is een beloning na het be-
klimmen van alle trappen. Vroeger 
toen de watertoren nog in bedrijf 
was ten behoeve van de drinkwa-
tervoorziening in Aalsmeer, waren 
de trappen smal en zonder bescher-
ming aan beide zijkanten. Ze wer-
den dan ook niet voor niets werk-
trappen genoemd en werden alleen 
gebruikt door de beheerder van de 
toren en door externen, die repara-
ties uitvoerden. Na de grote renova-
tie in het jaar 2010/2011 zijn diver-
se trappen verbeterd en aan beide 
zijden zijn veiligheidshekken aange-
bracht. Hierdoor is het mogelijk ge-
worden dat iedereen, die dat wil en 
kan, naar boven kan klimmen. Voor-

al het laatste trapje is altijd een lu-
dieke attractie, het lijkt alsof men 
door een soort van koker moet klim-
men.
De tweede keer openstelling de-
ze maand is op zondag 27 decem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur. De derde 
keer is dezelfde dag, maar dan in de 
avonduren van 19.00 tot 22.00 uur.
Doordat het dan al donker is wordt 
het uitzicht over Aalsmeer en de 
verre regio wel een heel bijzondere:
Vanaf de top lijkt het overzicht prak-
tisch gelijk aan die vanuit een vlieg-
tuigstoel, terwijl men gaat landen 
richting Schiphol. Bij helder weer 
ontwaart zich heel duidelijk de con-
touren van de Amsterdamse Arena 
en nog veel verder. Voor de kosten 
hoeft men een bezoek aan de wa-
tertoren niet te laten: het blijven op 
de begane grond is gratis en het be-
klimmen is voor kinderen 1 euro en 
voor volwassenen 2 euro. Méér bij-
zonderheden over de – veelal ge-
noemde - mooiste watertoren van 
Nederland is te lezen op de website
www.aalsmeer-watertoren.nl.

AGENDA

B-Loose zaterdag in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 12 decem-
ber is er weer een leuke live band 
te zien in café Joppe, B-Loose. Deze 
band heeft al diverse keren in Joppe 
gespeeld en ook twee keer tijdens 
Bandjesavond voor het café ge-
staan. B-Loose (spreek uit als: bie-
loes) is een leuke en ervaren pop en 
rock coverband bestaande uit vijf 
leden. Ze spelen covers van vroe-
ger én nu. Altijd nummers die je ook 
zal tegenkomen in de Top 150 aller 
tijden. Hits van The Rolling Stones, 
Cold Play, Green Day, Elvis, Kings 
of Leon, Bløf, Queen, Jerry Lee Le-
wis, Status Quo, Doe Maar, AC/DC 
en onder andere André Hazes zul-
len zeker klinken. En meezingen 
mag! De afgelopen 9 jaar heeft de 
band een behoorlijk spoor van fees-

ten achter zich gelaten. Ze speel-
de in kleine kroegen, grote zalen en 
feesttenten, op straat en zelfs op het 
strand. En niet alleen in Nederland, 
ook in België, Duitsland, Oostenrijk, 
Bonaire en Curaçao. 
Kenmerkend voor B-Loose is het 
gemak en enthousiasme waarmee 
de bandleden spelen. Er is altijd in-
teractie met het publiek waardoor 
het leuk is om naar te luisteren én 
te kijken.
B-Loose is Gerard Zuidweg op 
zang, Guido van den Brink op gitaar, 
|Mark Kessenich op toetsen, Ron 
Beetstra op bas en Arjan Leest op 
drums. De band begint rond 21.00 
uur met haar optreden en de toe-
gang tot Joppe in de Weteringstraat 
is, zoals altijd, gratis. 

Gezellige kerst-
brocante-markt
Aalsmeer - Ook dit weekend kan 
de gezellige kerst- en brocante-
markt in huis, de sfeervolle tuinka-
mer en buiten in de grote tent aan 
de Kudelstaartseweg bezocht wor-

den. Er zijn volop retro, brocante 
en kerst items en kleine meubelen 
te koop. Belangstellenden zijn za-
terdag 12 en zondag 13 december 
welkom, beide dagen van 10.00 tot 
17.00 uur. Koffie en thee staan klaar. 
Adres is Kudelstaartseweg 36. Par-
keren kan op het nabij gelegen sur-
feiland.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

Groot assortiment 
ukelele's

vanaf  € 29,95

Microfoon
'Gatt Audio' DM-100  

€ 27,-

Westerngitaar
'Cort'

€220,-

Elektrische gitaar
'Ibanez'
€499,-

Elektrische gitaar

Microfoon

€499,-

Westerngitaar

Groot assortiment 

€220,-

AANBIEDING:

KOOPJE:

NIEUW:

TIP:
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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 (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Legmeerdijk 313, 1430BA (Z-2015/065389), Planten-

beurs Winter Fair op 6 en 7 januari 2016, ontvangen 1 
december 2015

- Routes door Kudelstaart (Z-2015/066093), Kinder- en 
Grotecarnavalsoptochten op 6 en 7 februari 2016, ont-
vangen 3 december 2015

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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 ad-
vertentie.
- Zijdstraat (Z-2015/060776), Wintermarkt op 12 decem-

ber 2015, verleend 30 november 2015
- Parkeerterrein De Dreef (Z-2015/051939), Circus Alberti 

van 24 t/m 28 augustus 2016, verleend 30 november 
2015

CollECtEs

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

ExploitatiEvErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Dorpsstraat 28, 1431 CD (Z-2015/040711), snackbar 

Della Chef, verleend 27 november 2015

drank- En HorECavErgunning (vErlEEnd)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergun-
ning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Sportlaan 86. 1431 JA (Z-2015/041707), Protestantse 

Gemeente Aalsmeer, verleend 4 december 2015 

ingEtrokkEn aanvragEn

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Sportlaan 43A, 1431HW (Z-2015/061167) H. Demper B.V. 

ingetrokken op 3 december 2015

tEr inzagE

t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken (na-
bij het kruispunt van de Hornweg met de 
Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw 
Oosteinde via de Palingstraat) 

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken (aan de Dreef 1 
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van 
Voetbalvereniging Aalsmeer)

officiële mededelingen
10 december 2015

BEkEndmakingEn snEl En makkElijk tE vindEn op 
www.ovErHEid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 novem-
ber publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties en 
bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel 
van www.overheid.nl. 

Hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u 
prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op 

het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe 
links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook 
per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie over 
bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u ont-
vangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app van de 
overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsver-
gunningen opvragen en inzien. 

vanaf 1 oktoBEr 2015 is dE diEnstvErlEning Bij dE 
BaliE BouwEn & vErgunningEn En BaliE BEdrijvEn 
gEwijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het ar-

chief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere 
bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een afspraak 
maken via 020 – 540 4911.

tEr inzagElEgging ontwErpBEstEmmingsplan 
‘HornwEg 317’ En ontwErpBEsluit HogErE 
grEnswaardEn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, 
dat met ingang van 11 december 2015 t/m 21 januari 2016 voor 
een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 
317’ met de daarop betrekking hebbende stukken. Burgemeester 
en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 
110a van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaar-
den vast te stellen voor de geprojecteerde woningen.

doelstelling
De projectlocatie is gelegen nabij het kruispunt van de Hornweg 
met de Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw Oostein-
de via de Palingstraat. Bij de aanbouw van de nieuwbouwwijk 
Nieuw Oosteinde hebben de betreffende gronden dienst gedaan 
als ketenpark. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse van deze 
gronden de bouw van negen vrijstaande woningen mogelijk in 
aansluiting op het lint van de Hornweg. 

inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan 
ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 11 de-
cember 2015 t/m 21 januari 2016 op de volgende wijze voor een 
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.03CHORNWEG317-
OW01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/
Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeente-
huis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van 
deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije 
inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale ba-
lie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar 
voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan 
Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan Hornweg 317’. 
Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden 
ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘re-
ageren’ te kiezen. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar via tel. 0297-387575.

ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal worden 
overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Hornweg en 
de Legmeerdijk. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreduce-
rende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met 
het ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststel-
ling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare ge-
luidbelasting voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt met 
de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage met ingang van 11 december 2015 t/m 21 
januari 2016. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het ge-
meentehuis van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor 
genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer (als bij-
lage bij het bestemmingsplan). Als bijlage bij het bestemmings-
plan is het ontwerpbesluit hogere grenswaarden eveneens via de 
hiervoor genoemde landelijke website in te zien. Belanghebben-
den kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden 
vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit ho-
gere grenswaarden ‘Hornweg 317.

tEr inzagElEgging ontwErpBEstEmmingsplan 

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 dE CommissiEvErgadEring 
ovEr EEn gEagEndEErd ondErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

ovErigE lokEttEn En informatiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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.

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.

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

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

mEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.

‘1E HErziEning HornmEEr - fusiEsCHool’ En 
ontwErpBEsluit HogErE grEnswaardEn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat 
met ingang van 11 december 2015 t/m 21 januari 2016 voor een 
ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij 
op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens 
zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor het geprojecteerde 
schoolgebouw.

doelstelling
De projectlocatie is gelegen aan de Dreef 1 ter plaatse van het 
voormalig hoofdveld van Voetbalvereniging Aalsmeer. Op de lo-
catie wordt een basisschool met kinderdagopvang gerealiseerd.

inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan 
ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 11 de-
cember 2015 t/m 21 januari 2016 op de volgende wijze voor een 
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.08A-OW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/

Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeente-
huis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: 
http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen. 

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Voor openingstijden zie: 
http://www.amstelveen.nl/baliebouwen. 

indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar 
voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan 
Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan ‘1e herziening 
Hornmeer-Fusieschool’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeen-
telijke website worden ingediend door op de hiervoor genoemde 
webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrens-
waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal worden 
overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de Dreef. Uit 
het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen 
onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met het ontwerpbe-
stemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere 
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbeho-
rende stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage met ingang van 11 december 2015 t/m 21 januari 2016. 
Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het gemeentekantoor 
van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde 
openingstijden en via de website van Aalsmeer (als bijlage bij het 
ontwerpbestemmingsplan). Belanghebbenden kunnen gedurende 
de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar 
voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burge-
meester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
Fusieschool’.

wEt algEmEnE BEpalingEn omgEvingsrECHt 

rectificatie, aanvraag ontvangen, verkeerde adres 
gepubliceerd (78 i.p.v. 78E)
- Herenweg 78E, 1433 HB (Z-2015/062171), het legaliseren van 

een woonhuis (voormalig woonboot die op het land is neerge-
zet)

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. 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 sturen naar info@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg 357a, 1432AX (Z-2015/064851), het realiseren 

van een overkapping i.v.m. kwaliteitsbeheersing;
- Herenweg 66, 1433HB (Z-2015/064862), het uitbreiden van 

de bestaande schuur;
- 1e J.C. Mensinglaan 26, 1431 RW (Z-2015/064881), het reali-

seren van een oprit voor de auto;
-  Uiterweg 266, 1431AV (Z-2015/064893), het bouwen van een 

huis t.b.v. eigen bewoning;
- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG (Z-2015/064924), het uitbou-

wen van de achterkant van de woning
- Aalsmeerderweg 487, 1432 ED (Z-2015/065103), het vervan-

gen van de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning

- Berkenlaan plantsoen nabij nr. 11,12,17,19/19a, 21, 1431 JD 
(Z-2015/065415), het kappen van een boom

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/065792), melding brandvei-

lig gebruik t.b.v. restaurant La Chaumiére B.V.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de 
volgende melding(en) akkoord zijn bevonden:
- A.H. Blaauwstraat 51, 1431 KV (Z-2015/064362), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Oosteinderweg 149A, 1432 AJ (Z-2015/064466), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen

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:
- Primulastraat 28, 1431 TJ (Z-2015/044977), het vergroten 

van de woning

proCEdurE 
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 heb-
bende 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 binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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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Kerst(concert)drukte voor 
vrouwenkoor Vivace
Aalsmeer - Op dinsdag 24 novem-
ber was Aalsmeers Vrouwenkoor Vi-
vace uitgenodigd om een optreden 
te verzorgen in Bornholm te Hoofd-
dorp in verban met het 40-jarig be-
staan van het verzorgingshuis. De 
zaal zat bomvol. Wat een feest om 
voor al deze blije mensen te mogen 
zingen. Zoals altijd werd het koor 
op onnavolgbare wijze gedirigeerd 
door Irma Zethof en op de piano be-
geleid door Oksana Polman. Ook 
deze keer had Irma gekozen voor 
een gevarieerd programma, voor en 
na de pauze acht liedjes. ‘Wenn Zi-
geuner Hochzeit machen’, ‘Tiritom-
ba’, ‘Alexander’s Ragtime Band’ en 
‘Moonlight and Roses’ sprongen er 
voor de bewoners uit. Maar met de 
slotsong van het koor, ‘Im weissen 
Rössl’, kon het optreden niet meer 

stuk! Op donderdag 10 december 
gaat Vivace optreden in Het Hoge 
Heem te Uithoorn. Het koor verzorgt 
er een Kerstconcert. En daarna 
gaat Aalsmeers Vrouwenkoor Viva-
ce zich opmaken voor een kerstcon-
cert in ‘eigen dorp’ op dinsdagmor-
gen 15 december in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. De dames hebben 
flink geoefend om liefhebbers op 
een mooi en sfeervol Kerstoptreden 
te trakteren. Dit concert begint om 
10.00 uur. Kaarten kosten 5 euro per 
stuk. Tegen inlevering van de toe-
gangskaart ontvangen bezoekers 
gratis koffie/thee met wat lekkers. 
Er zijn nog enkele kaarten verkrijg-
baar bij Dorry de Graaf via 368372, 
te koop bij de leden van Vivace en, 
indien nog voorradig, verkrijgbaar 
voor aanvang aan de zaal.

‘Zijn leven was wonderlijk’
Kerstshow Jan Makkes in 
museumboerderij
Velserbroek - Van zaterdag 12 de-
cember tot en met zondag 3 janu-
ari kunnen kunstliefhebbers in Mu-
seumboerderij Jan Makkes te Vel-
serbroek weer genieten van een 
wereld vol kleur op een unieke lo-
catie. Aan de hand van veel eerder 
niet getoond werk krijgt de bezoe-
ker een goede indruk van het talent, 
het unieke kleurgebruik en de mens 
Jan Makkes. Ongeveer 100 schilde-
rijen, pastels, tekeningen en goua-
ches worden vertoond in verschil-
lende ruimtes in de Museumboer-
derij die speciaal hiervoor in kerst-
sfeer is gebracht. De toegang is gra-
tis. Jan Makkes (1935-1999) was als 
schilder bekend door zijn bijzondere 
kleurgebruik. Op de kerstshow is te 
zien dat hij in alle schilder- en teken-
technieken een meester was. Geen 
onderwerp was hem vreemd. Als er 
ergens werd gebouwd was Mak-
kes er vaak bij om er tekeningen of 
schilderijen van te maken. Zowel lo-
kale, Nederlandse als internationa-
le onderwerpen zijn te zien op zijn 
schilderijen. Jan Makkes was meer 
dan een kunstenaar: door zijn con-
tacten met wereldleiders die hem 
om zijn werk bewonderden wist hij 
veel te bereiken op het gebied van 
vrede. “Zijn leven was wonderlijk, 
maar zijn werk nog meer’’, vertelt 
zijn weduwe Elly Makkes. In de eeu-
wenoude museumboerderij waar 
Jan Makkes jaren woonde en werk-
te zijn veel foto’s van deze bijzon-
dere kunstenaar te zien, zowel wer-
kend als tijdens zijn ontmoetingen 

met de groten der aarde. Elly vertelt 
graag over Jan en geeft samen met 
anderen rondleidingen door de eeu-
wenoude boerderij, die zowel bin-
nen als buiten een plaatje is. Uiter-
aard is het aanwezige werk van Jan 
Makkes te koop, net als het prachti-
ge fotoboek over zijn leven. Wie een 
bezoek aan de museumboerderij 
wil brengen is van 12 december tot 
en met 3 januari welkom, dagelijks 
tussen 11.00 en 18.00 uur aan Hof-
geesterweg 22a in Velserbroek. Bui-
ten deze tijden is men na telefoni-
sche afspraak welkom, bel hiervoor 
met 023-5376227. Parkeren kan op 
100 meter afstand van de boerde-
rij bij voetbalvereniging VSV aan de 
Hofgeesterweg. Zie ook www.mu-
seumboerderij-janmakkes.nl.

Film ‘An Old Fashioned 
Christmas’ in ‘t Baken 
Aalsmeer - Op maandag 14 de-
cember kunnen belangstellenden 
in het Baken kijken naar de film 
‘An Old Fashioned Christmas’, een 
prachtig kostuumdrama met het 
Dublin van 1870 als decor. De Ame-
rikaanse Tilly Basset en haar rij-
ke aristocratische grootmoeder Isa-
bella maken een reis langs de cul-
turele centra van Europa. Zij gaan 
ook naar Ierland om de Kerstdagen 
bij familie op het kasteel ‘Shannon’ 
door te brengen,mede om de graaf 
van Shannon, een dichter, ken-
nis te laten maken met de gedich-
ten van Tilly. Aangekomen op ‘Shan-
non’ blijkt dat de financiële situatie 
anders is dan verwacht. Daarnaast 

leeft er wrok, onenigheid en ruzie, 
niet in het minst door standsver-
schillen. Isabella realiseert zich dat 
verzoening nodig is! Tilly, verlooft 
met de Amerikaanse Gad, krijgt een 
aanzoek van Cameron, de zoon van 
de graaf. Wat is echte liefde? Aan-
varingen en ontknopingen op Kerst-
avond en een lesje over hoe om te 
gaan met elkaar! In de hoofdrol Jac-
queline Bisset. 
Een heerlijke film voor een donke-
re winteravond. Aanvang 20.00 uur 
in De Open Hof Kerk, ingang Baken 
in de Sportlaan 86. Inloop met kof-
fie en thee vanaf 19.45 uur. Bijdra-
ge in rechten vertoning: 5 euro per 
persoon.

‘Wat eten we met Kerst?’
Kerstshow Rudolph van 
Veen in Crown Theater
Aalsmeer - De bekendste televi-
sie kok komt met zijn spectaculai-
re kerstshow naar Aalsmeer. Het is 
de laatste van zijn sfeervolle, swin-
gende en culinaire tour door Neder-
land waarin één ding centraal staat; 
‘Wat eten we met Kerst?’ In diver-
se interviews geeft Rudolph aan dat 
deze twee uur durende liveshow 
mensen kerst-klaar moet maken. “Ik 
geef inspirerende en goed maak-
bare recepten zonder al te moeilij-
ke ingrediënten. Je zit er heel dicht-
bij in het theater. Kunt het ruiken en 
soms proeven. Ik neem mijn gehele 
keukeninventaris mee in een grote 
vrachtwagen en u kunt relaxt ach-
teroverzitten, maar ook meedoen. 
Ik geef levendige voorbeelden en 
laat iedere handeling zien. Ieder-
een houdt toch van lekker eten en 
drinken? Deze show is daarom voor 
iedereen, niet alleen koks of hob-
by koks, nee, de hele familie is wel-
kom.” Aan de hand van anekdo-
tes, filmbeelden en muziek zal Ru-
dolph kookdemonstraties geven. En 
dat doet hij niet alleen. Hij wordt bij-
gestaan door collega kok Bianca 
Janssen van 24Kitchen, de muzika-
le omlijsting is in handen van Barba-
ra Straathof, bekend geworden van 
The Voice of Holland, en er is live 
kerstmuziek. Rudolph heeft zin om 
naar Aalsmeer te komen: “Ik werk 
het liefst met versproducten en zie 
altijd graag verse bloemen op ta-
fel. Verleiden kan niet zonder ver-
sieren, dus wat is nu een prachtig 
gedekte eettafel zonder een mooie 
bos bloemen uit Aalsmeer? Of, in dit 
geval, mooie kerstdecoraties. Voor 
mij mag het elke dag kerstmis zijn; 
Er is geen gezelliger feest dan kerst. 
De voorpret begint al in november, 
met kerstliedjes die overuren draai-
en in een huis ruikend naar een mix 
van dennennaalden en versgebak-
ken koekjes. Hoogtepunten van de-
ze periode zijn natuurlijk de kerst-
diners. Een goede voorbereiding en 
de hulp van anderen blijken elk jaar 
weer de oplossing te zijn om de ba-
lans te vinden tussen een mooi me-

nu en voldoende rust om gezellig 
samen aan tafel te zitten. Daarom 
heb ik me met hart en ziel gestort 
op het maken van een kerstkook-
boek die na de theatershow te koop 
zal zijn, gesigneerd door mij.” 

Rudolph & Oevers-arrangement
De theatershow ‘Rudolphs Christ-
mas’ wordt gespeeld op woensdag 
23 december om 20.00 uur en er zijn 
nog kaartjes à 31 euro vijftig. Ook 
kunnen er nog kaarten gewonnen 
worden op Radio Aalsmeer, luis-
ter dan aanstaande vrijdag naar het 
Vrijdagavondcafé van Ron Leegwa-
ter vanaf 21.00 uur. Hij had een leuk 
interview met Rudolph van Veen. 
Er zijn ook diverse arrangementen. 
Kijk hiervoor op www.crowntheate-
raalsmeer.nl, telefonisch 0900-1353 
en via de volgende verkooppunten: 
Espago in de Ophelialaan 105, Boek-
huis in de Zijdstraat 12, Primera op 
het Poldermeesterplein en Marskra-
mer in winkelcentrum Kudelstaart. 
Door een bijzondere samenwerking 
met Brasserie-Café Oevers in Ku-
delstaart is er echter ook een leuk 
arrangement ontstaan; Voorafgaand 
aan de theatershow kan daar name-
lijk genoten worden van een spe-
ciaal driegangen theatermenu, ge-
maakt uit het kerstkookboek van 
Rudolph! U komt dan meteen in de 
sfeer van de kerstshow. De aanvang 
is 17.00 uur en om 20.00 uur schuift 
u aan bij Rudolph’s Christmas in 
Crown Theater Aalsmeer. Dit arran-
gement kost u 56,25 euro. Het Ru-
dolph & Oevers arrangement staat 
tot en met 22 december ook iede-
re dag op de kaart bij Oevers voor 
29,50 euro. Een los theaterkaartje 
bij Oevers kost 26,75 euro. Rudolph 
van Veen tot slot: “Het zou natuur-
lijk leuk zijn als iedereen naar Ru-
dolph’s Christmas komt, zodat je de 
kerstsfeer vast kunt opsnuiven en je 
op een leuke manier kunt voorbe-
reiden op de feestdagen. Een culi-
naire groet en graag tot ziens in het 
theater!” 
Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Collectie Rabobank Regio Schiphol
Sculpturen Maria Roosen 
nu in het Oude Raadhuis 
Aalsmeer - Het werk van Ma-
ria Roosen (1957) is te zien in col-
lecties van musea, AMC, het Anto-
ni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en 
in de collectie van de Rabobank Re-
gio Schiphol, zoals die nu getoond 
wordt door KCA in het Oude Raad-
huis. Een prachtige ronde blauwe 
glassculptuur met grote ogen uit 
2001 is daar te zien. Beelden van 
Roosen zijn niet van te voren be-
dacht. Een idee wordt van tevoren 
uitgewerkt in een tekening of aqua-
rel. Vervolgens groeien haar ideeën 
in een samenspel met andere kun-
stenaars en de mensen met wie zij 
samenwerkt, zoals glasblazers. Haar 
werk komt intuïtief en procesma-
tig tot stand. In het werk van Ma-
ria Roosen zit beweging en kleur. 
De thema’s die steeds terugke-
ren zijn: vruchtbaarheid, groei, lief-
de en dood. De Rabocollectie Regio 
Aalsmeer met sculpturen, schilderij-

en en foto’s van naast Maria Roosen 
nog negentien kunstenaars is tot en 
met 17 januari te bewonderen in het 
Oude Raadhuis in de Dorpstraat. 
Een gratis kijkje nemen kan iedere 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. 

Vocalgroep op Poldermeesterplein
Caritas on Dickens Tour
Aalsmeer - In de periode voor Kerst 
is de Charles Dickens vocalgroep 
van Caritas op verschillende plaat-
sen in de regio te vinden. Onder an-
dere in Hoofddorp en Nieuw Ven-
nep zijn al hartverwarmende kerst-
songs ten gehore gebracht. Nu is 
de vocalgroep iets dichter bij huis te 
zien en horen. Op woensdag 23 de-
cember verzorgt de Charles Dickens 
groep een optreden op het Polder-

meesterplein. De groep zal op di-
verse plekjes bij de winkels tus-
sen 19.00 en 20.00 uur staan. Wie 
de laatste kerstinkopen gaat doen, 
wordt getrakteerd op mooie kerst-
liederen. Wat is er gezelliger om 
even te blijven staan en een mo-
ment te nemen om te horen waar 
Kerst werkelijk omdraait? Iedereen 
bij deze van harte uitgenodigd om 
te komen luisteren!

Kinderboerderij Boerenvreugd:
Gezellige kerstmarkt zondag 
Aalsmeer - Een gezellige kerst-
markt voor jong en oud wordt zon-
dag 13 december georganiseerd 
door kinderboerderij Boerenvreugd. 
Vele gezellige kraampjes zullen op-
gesteld staan op het boerderijter-
rein aan de Beethovenlaan. Er is vol-
op keuze aan woon-, kerst- en mo-
deaccessoires en sieraden, maar 
ook honing, jam, warme mutsen 
en sjaals, windlichten, cosmetica, 
viltproducten, zeepjes, biologische 
producten, boeken, textiel met bor-
duurwerken, speelgoed, glühwein, 
warme chocolademelk, vogeltaarten 
en vogelhuisjes zijn te vinden in de 
leuke kramen. Ook heerlijke, verse 
stroopwafels worden verkocht. Voor 
een prachtige kerstboom kunt u ook 
terecht op de kerstmarkt. De bomen 
zijn te koop bij de entree en ze wor-
den gratis bezorgd in Aalsmeer!

Spelletjes voor kinderen
Aan de jonge bezoekers is natuur-
lijk ook gedacht. De speeltuin en 
de dieren zijn altijd een trekpleis-
ter en daarnaast zullen de knutsel-
dames van de boerderij weer een 
leuk knutselwerkje maken met de 
kinderen. Deelname hieraan is gra-
tis, net als het marshmallow-rooste-
ren en de spelletjes. De Werkschuit 
is aanwezig en zorgt voor een leu-
ke activiteit waaraan de kinderen 
kunnen deelnemen. Er is ook een 
kraam waar coole glittertattoos en 
hairextensions worden verkocht. De 
Kerstman zal de boerderij ook be-
zoeken en is de hele dag aanwezig. 
Het koor ‘Denk aan de Buren’ komt 
tussen 13.00 en 14.30 uur kerstlie-
deren ten gehore brengen. Radio 
Aalsmeer zal live verslag doen van 
alle leuke activiteiten.

Overdekt bij slecht weer
De kerstmarkt in 2013 was zo suc-
cesvol dat dit jaar de kerstmarkt is 
uitgebreid met de dubbele hoeveel-
heid kramen. De kramen staan in de 
tent, de hooiberg en in de speeltuin. 
Bij slecht weer zullen de konijnen in 
de stolp tijdelijk ruimte maken voor 
de kerstkramen en zal ook het klei-
ne plein overdekt worden, zodat bij-
na de gehele markt overdekt zal zijn. 
De activiteitencommissie heeft een 
leuke gevarieerde groep kraamhou-
ders bij elkaar weten te krijgen. Er 
zijn ook twee kramen van de kin-

derboerderij zelf, met voornamelijk 
zelfgemaakte woonaccessoires en 
kerstdecoraties. Deze unieke hand-
gemaakte artikelen zijn alleen op 13 
december te koop en de opbrengst 
van deze artikelen is volledig voor 
de boerderij. Ook cliënten en be-
geleiders van stichting Ons Tweede 
Thuis (OTT) verkopen hun waren in 
een kraam. Zij zorgen doordeweeks 
voor de kinderboerderij en voor de 
Kerstmarkt komen zij graag op zon-
dag naar Boerenvreugd. 

Vrijwilligers welkom
Ook voor mensen zonder kinderen 
is een bezoekje aan de kerstmarkt 
zeker de moeite waard! Gewoon om 
even lekker te kijken bij alle leu-
ke kramen of misschien om ken-
nis te maken met de vrijwilligers op 
de boerderij. De kinderboerderij kan 
nieuwe vrijwilligers goed gebrui-
ken. Onder andere voor de week-
enddiensten en het activiteitenteam. 
Verder is er behoefte aan tenvrijwil-
ligers en een nieuwe penningmees-
ter. Heeft u interesse in vrijwilligers-
werk op de kinderboerderij, kom 
dan gezellig langs en informeer vrij-
blijvend. Iedereen is van harte wel-
kom. De kerstmarkt is van 11.00 tot 
16.00 uur. Denk er wel aan om con-
tant geld mee te nemen, want pin-
nen is op de boerderij niet mogelijk.

Uniek dagje zaterdag!
Kerstmarkt Lions Ophelia 
in de Historische Tuin
Aalsmeer - Nog eventjes en dan 
is het weer kerst! Alle reden om al-
vast wat voorwerk te doen. Kom za-
terdag 12 december naar de kerst-
markt in de Historische Tuin waar 
alle ingrediënten aanwezig zijn om 
kerst inkopen te doen en kerstsfeer 
te proeven. Daarnaast kan op de-
ze prachtige locatie een kijkje ge-
nomen worden in de tuinbouwge-
schiedenis van Aalsmeer en er vindt 
een veiling plaats. Een goede reden 
dus om een uniek dagje Historische 
Tuin te plannen! De toegang is gra-
tis. Ingang van de kerstmarkt via het 
Praamplein of de Uiterweg. 
De dames van Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia organiseren in samenwer-
king met de Historische Tuin de-
ze sfeervolle kerstmarkt. In de over-
dekte ruimtes van de Historische 
Tuin en in de boerderij komen kra-
men op het gebied van onder ande-
re keramiek, boeken, cadeautjes uit 
de Wereldwinkel, lifestyle, houten 
speelgoed, heerlijke wijnen, kerst-
stukjes en kerstgroen. Maar ook 
een kraam met onder andere bij-

Aalsmeer - Op maandag 14 de-
cember organiseert Viva Aquaria 
weer een gezellige avond in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. 
Deze avond is Willem Postma bereid 
gevonden om leden van de aquari-
umvereniging en belangstellenden 
met een lezing te vermaken. ‘Fijn 
bezig zijn’ is de titel van deze ge-
varieerde presentatie. Met ruim 190 
dia’s wordt een beeld getoond van 

alle specialisaties binnen het hou-
den van een aquarium. Willem ken-
nende wordt het weer een enorm 
boeiende en leerzame lezing. Kom 
met zoveel mogelijk, en neem een 
introducée mee! De avond in buurt-
huis Hormeer begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Iedereen is 
van harte welkom. Meer weten over 
Viva Aquaria? Neem dan contact 
op met de heer C. Keim via 0297-
343854.

‘Fijn bezig zijn’ bij Viva Aquaria

zondere foto’s van Aalsmeerse hui-
zen. Leuk om cadeau te geven! In de 
kraam van Korenmolen De Leeuw 
kan ambachtelijk meel, bloem en 
diverse bakmixen gekocht worden. 
Thuis een culinair kerstdiner ser-
veren zonder te koken? Kom op de 
kerstmarkt een kijkje in de keuken 
nemen hoe dit diner voorgescho-
teld kan worden. Bij de stand van 
Foto de Boer kunnen bezoekers een 
unieke foto laten maken voor een 
persoonlijke kerstkaart. 

Optredens koren
Tijdens de kerstmarkt treden diver-
se koren op, onder andere het Char-
les Dickens, het Bindingkoor en kin-
derkoor de Kudelkwetters. In het 
kerstcafé staan de glühwein, cho-
colademelk en heerlijke culinai-
re snacks klaar. Er is een poffertjes 
kraam en voor de kinderen zijn er in 
de bloemenschuur leuke activitei-
ten. Restaurant Het Tuinhuis heeft 
op het menu heerlijke hapjes en 
drankjes staan. 

LED verlichting
Lionsclub Aalsmeer Ophelia heeft 
ervoor gekozen om de opbrengst 
van de kerstmarkt ten gunste te la-
ten komen van de Historische Tuin 
ten behoeve van de aanschaf van 
LED verlichting in de tentoonstel-
lingskas. De Kerstmarkt in de His-
torische Tuin is te bezoeken tus-
sen 10.30 en 19.00 uur. Op de hoog-
te blijven van de laatste nieuwtjes 
rondom de Kerstmarkt in de Histori-
sche Tuin 2015? Kijk dan op www.li-
onsclubaalsmeerophelia.nl. 
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Ouderenadviseur in inloopcentrum Aalsmeer!
Op 17 december komt Wim van Merbel, vrijwilliger ouderenadviseur 
informatie geven over het werk van een VOA.  De VOA zijn aangesloten 
bij de ouderenbonden en staan in verbinding met Vita welzijn en advies.  
Er zijn in Aalsmeer ongeveer 10 vrijwilligers werkzaam die ouderen 
graag helpen bij vragen over regelgeving en voorzieningen op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Donderdag 17 december staat om 14.30 uur de koffie klaar bij het 
inloopcentrum aan de Kanaalstraat, om 15.00 uur zal Wim een half uur 
vertellen over zijn werk als vrijwilliger ouderenadviseur. De middag is 
toegankelijk voor alle senioren in Aalsmeer.

Creatieve middagen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 22 en 29 december is er een creatieve middag van 14.30 - 16.30 
uur. U kunt deze middag gezellig langskomen om te handwerken. 
Zo is er ruimte om te breien, haken, tekenen en andere eigentijdse 
hobby’s. Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 
0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Spelletjes middag in Zorgcentrum Aelsmeer
Donderdag 17 december is er weer een spelletjes middag in de grote 
zaal om 13.45 uur. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen aan 
de spelmiddag.Deze middag gaan we gezellig klaverjassen en rum-
mikubben.

Kerstweeksluiting in Zorgcentrum Aelsmeer
Vrijdag 18 december om 15.30 uur is de kerstweeksluiting in de grote 
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. Deze weeksluiting wordt geleid door 

ds. Hogenbirk met muzikale medewerking van interkerkelijke Koor 
Aalsmeer.

Voor iedereen vanaf 55 jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Lever lege batterijen in!
Pluim voor Kim de Haan
Aalsmeer - Kim de Haan uit 
Aalsmeer verdient een Pluim. Zij viel 
in de prijzen door mee te doen aan 
de landelijke campagne ‘Lege bat-
terijen? Lever ze in en win’ van Sti-
bat (Stichting Batterijen). Met haar 
deelname bewijst de inwoonster uit 
Aalsmeer zichzelf en het milieu een 
uitstekende dienst. Door lege bat-
terijen in te leveren, maakt u elke 
maand kans op mooie prijzen. De 
prijzen die verloot worden zijn hon-
derd Rode Pluimen van tenminste 
25 euro, twee reischeques van 500 
euro en een reischeque ter waarde 
van maar liefst 1000 euro. Wilt u ook 
meedoen? Doe tien lege batterijen 
in een zakje samen met uw naam, 
adres, e-mailadres en telefoonnum-
mer, lever deze in bij één van de 
ruim 24.000 inleverpunten van Sti-
bat. Deze zijn te vinden bij onder an-
dere supermarkten, doe-het-zelfza-

ken en speelgoed-, elektronica- en 
fotowinkels. Inleveren kan ook bij 
het gemeentedepot of de chemokar. 
Elke maand is er een trekking uit de 
door Stibat opgehaalde zakjes met 
batterijen. Kijk voor meer informatie 
over de actie én de bekendmaking 
van de prijswinnaars op www.le-
gebatterijen.nl. Stibat zamelt zo veel 
mogelijk batterijen in voor recycling. 
Oude batterijen krijgen een nieuw 
leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf, 
zaklamp of fi ets. Bovendien komen 
stoffen die schadelijk kunnen zijn 
voor het milieu, niet in de bodem 
terecht. Zo wordt gewerkt aan een 
schonere planeet. Door lege batte-
rijen in te leveren, levert u daar een 
bijdrage aan. Geen lege batterijen in 
de afvalbak, maar inleveren bij de 
inleverpunten van Stibat. Dat ver-
dient een Pluim! Met de Pluim kiest 
de ontvanger zelf een cadeau uit 

Modelwoning in kerstsfeer
‘Molenstaete’ zaterdag open
Aalsmeer - Op zaterdag 12 decem-
ber kunnen belangstellenden, voor 
of na een bezoek aan de winter-
markt in de Zijdstraat, langs komen 
in de in kerstsfeer gebrachte model-
woning in Molenstaete. Vanuit de 
daktuin is de in kerstsfeer verlich-
te molen te aanschouwen. Er staat 
een gastvrouw klaar met koffi e, 
thee, warme chocomel of een glaas-
je glühwein. Er zijn nog maar enkele 
appartementen beschikbaar in Mo-
lenstaete in het Centrum. De appar-
tementen zijn gelijkvloers en zijn al-
len gemakkelijk met een lift bereik-
baar. “Wij merken dat de vraag naar 

appartementen met mogelijkheid 
tot zorg voor nu of in de toekomst 
steeds groter wordt. De markt trekt 
duidelijk aan. En om de sfeer goed 
te kunnen proeven en de mogelijk-
heid om eens een kijkje te nemen 
in het complex wat laagdrempeliger 
te maken, zetten wij de deuren za-
terdag aanstaande weer open tus-
sen 10.00 en 14.00 uur”, aldus Frans 
van Berkel, directeur van Van Berkel 
Projectontwikkeling BV. De ingang 
van Molenstaete is aan het Molen-
pad 85, naast de ingang van de su-
permarkt. Kijk voor meer informatie 
op www.vanberkelaannemers.nl. 

Tips en leuke actie van 
vishandel D. Schong
Aalsmeer - IJmuider vishandel D. 
Schong is een ambulante vishandel 
waarmee de Hornmeer in 2012 ken-
nis mee heeft mogen maken en na 
4 jaar uitgegroeid is tot een begrip. 
Dit omdat de vishandel uitsluitend 
met dagverse producten werkt. De 
kibbeling en lekkerbekken zijn net 
als de kabeljauw vers. De ravigot-
te saus en alle andere gerechten uit 
eigen keuken worden dagelijks met 
liefde bereid. Vishandel D. Schong 
heeft geen klanten, maar ambassa-
deurs, die door middel van mond op 
mond reclame de viskraam hebben 
laten groeien. Geprobeerd is ook 
een standplaats in Kudelstaart er-
bij te krijgen, maar dit is helaas niet 
gelukt. 

Strippenkaart of cadeaubon
Heeft u geen inspiratie voor een ca-
deau voor de feestdagen? Verras fa-
milie of vrienden eens met een ha-
ringstrippenkaart ter waarde van 15 
euro. Deze is goed om 10 haringen 
op af te stempelen. De haring wordt 
schoon gemaakt terwijl u wacht en 
dat proeft u! Ook heeft de vishandel 
cadeaubonnen variërend van 5, 10 
of 25 euro. Tevens kunnen klanten 
van vishandel D. Schong zelf hun 
visschotel samenstellen of kiezen 
voor een luxe zalm of krabsalade 
pakket. Dit pakket zit bomvol dag-
verse producten voor een onverge-
telijk smakelijk diner. Producten die 
D. Schong niet in het standaard as-
sortiment heeft, zijn altijd op bestel-

ling verkrijgbaar. Dagvers wordt de-
ze van de visafslag meegenomen. 
De bestellijsten voor de feestdagen 
zijn verkrijgbaar in de kraam iede-
re woensdag van 11.00 tot 18.00 uur 
en vrijdag van 11.00 tot 19.00 uur op 
de parkeerplaats achter de kleine 
Hoogvliet supermarkt in de Beetho-
venlaan in de Hornmeer.

Win saladepakket
Wilt u een saladepakket ter waar-
de van 52,95 euro winnen? Om mee 
te kunnen doen, zult u eerst de fa-
cebook pagina: ijmuidervishandel-
schong moeten liken. Laat uw fan-
tasie de vrije loop als u een sala-
de gaat opmaken, zet uw creatie op 
de foto en plaats deze op de face-
book pagina van Schong. Zorg er 
vervolgens voor dat zoveel mogelijk 
mensen uw salade de leukste of de 
mooiste vinden, door middel van de-
ze te liken. De salade met de mees-
te likes wint het aankoopbedrag van 
52,95 euro terug. Deelnemen aan de 
actie kan tot 1 januari. Stemmen op 
de saladefoto’s kan vervolgens tot 
10 januari. Likes die na 10 janua-
ri worden gegeven tellen niet meer 
mee. Via facebook wordt de winnaar 
bekend gemaakt. Deze actie geldt 
alleen voor de hele pakketten van 8 
tot 10 personen. “Wij wensen u heel 
veel plezier en succes met deze ac-
tie! Wij hebben er in ieder geval zin 
in”, besluiten Donny en Sabine van 
IJmuider vishandel D. Schong. Tele-
foon: 06-33177128.

Diverse acties in december
Voedselbank Aalsmeer 
timmert aan de weg
Aalsmeer - December is ook voor 
de Voedselbank een drukke maand. 
In de winter stijgt vaak het aan-
tal klanten. Dat zijn momenteel 
52 huishoudens met in totaal 171 
personen. Er blijft structureel veel 
voedsel nodig. December is ook een 
maand van acties en veel mensen 
en bedrijven doen dan vaak iets ex-
tra’s voor de Voedselbank. Ook een 
maand waarin heel veel van de vrij-
willigers van de Voedselbank wordt 
gevraagd.

Tasjesactie
Vorige week werd in een groot deel 
van Kudelstaart een tasjesactie ge-
houden. Dat hield in dat er een op-
vallend oranje gekleurd tasje huis 
aan huis werd bezorgd. Daarin een 
brief met het verzoek om de tas met 
artikelen voor de Voedselbank te 
vullen en een paar dagen later aan 
de deurkruk te hangen. Op vrijdag 
en zaterdag werden de tasjes op-
gehaald door vrijwilligers van de 
voedselbank. De inwoners van Ku-
delstaart gaven ruim gehoor aan 
de oproep en de actie leverde maar 
liefst 80 kratten voedsel op. 

Inzamelactie bij Jumbo
Aanstaande vrijdag 12 en zater-
dag 13 december houdt Voedsel-
bank Aalsmeer een voedselinzame-
ling in de winkel van de Jumbo aan 
de Ophelialaan. Het concept is al ja-
ren hetzelfde. Winkelend personeel 
krijgt bij de ingang een boodschap-
penlijstje aangeboden. Daar staan 

Tweede ronde ‘Bon in de 
Ton’: “Ik win nooit iets”
Kudelstaart - “Ik win nooit iets”, is 
inmiddels een veel gehoorde kreet 
in Kudelstaart. En dit komt natuurlijk 
door de actie ‘Bon in de Ton’ van de 
gezamenlijke winkeliers in het cen-
trum van Kudelstaart. Prijzen voor 
de tweede ronde zijn getrokken en 
heeft opnieuw vrolijke en lachen-
de gezichten opgeleverd. Wat wa-
ren de winnaars weer blij en geluk-
kig. Op twee goed gevulde winkel-
wagens van AH en tien andere prij-

zen van de winkeliers is getrakteerd. 
Van een gourmetstel tot een over-
heerlijke rollade. 
De winkeliersactie ‘Bon in de Ton’ 
loopt nu nog twee weken. Dus wie 
weet maakt u/jij ook kans op een 
prijs. Meedoen is makkelijk: Gooi de 
kassabon van aankopen in het win-
kelcentrum (na controle) met naam 
en telefoonnummer in de ton en wie 
weet komt deze als één van de win-
naars uit de ton!

Gezellig: Informele kerst 
in The Beach Aalsmeer
Aalsmeer - Geen zin in een forme-
le Kerst, maar wil je dit jaar je eigen 
invulling geven aan kerst? Kom dan 
gezellig naar The Beach op Tweede 
Kerstdag (zaterdag 26 december). 
Deze Kerst bepaal jij de dag hele-
maal zelf! The Beach heeft dit jaar 
gekozen voor Kerst op een andere 
manier. Geen verplichtingen, maar 
gewoon met je familie en/of vrien-
den ontspannen en genieten in een 
informele sfeer. 
De kinderen kunnen zich natuur-
lijk vermaken op het grote indoor 
strand, waar dit jaar de kidswat-
ches een speciaal kinderprogram-
ma verzorgen. Maar ook de ouders 
kunnen genieten van diverse gezel-
schapsspellen. Zo staat de beach-
bar vol met leuke spelletjes, zoals 
Mega Jenga, dartborden, poolbiljart, 
beachpong en ontbreekt de spelle-
tjestafel met onder meer mens er-
ger je niet en backgammon niet. Wil 
je liever ganzenborden, monopolie 

of twister spelen, breng dan gerust 
je eigen spel mee voor veel gezellig-
heid en plezier. 
Het restaurant is vanaf 15.00 uur 
geopend en de chef heeft speciaal 
voor deze bijzonder dag Kerstplan-
ken samengesteld met diverse luxe 
specialiteiten gerechten (3 gangen). 
Voor de kinderen tot en met 12 jaar 
wordt de Kids Kerstplank geser-
veerd met lekkere voorgerechten en 
een meter hoofdgerechten. Als toet-
je mogen de kinderen smullen van 
de ijscokar waar ze hun eigen ijs-
je kunnen kiezen. Ook een sportie-
ve kerst behoort tot de mogelijkhe-
den want op Tweede Kerstdag kun 
je ook gewoon een beachcourt hu-
ren. Reserveer wel tijdig van te vo-
ren om zeker te zijn van een veld. 
Ga dit jaar voor een geheel onge-
dwongen en ontspannen Kerst en 
kom genieten in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Reserveren 
kan door te bellen met 0297-347444. 

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
10 december, vindt de 37ste editie 
plaats van de netwerkbijeenkomst 
Borrel Aalsmeer vanaf een andere 
locatie plaats. 

In Resto Bar & Brasserie op de Bloe-
menveiling FloraHolland aan de 
Legmeerdijk heten Arjan Bosman 
en zijn collega’s iedereen van har-
te welkom! Deze sfeervolle locatie 
beschikt over voldoende parkeer-

Mobiele telefoon stuk? 
Naar Telefoonmaken.nl
Aalsmeer - Op 1 oktober is Telefoon-
maken.nl geopend in Aalsmeer. Drij-
vende kracht achter deze franchise-
onderneming is Jessica. Een onder-
nemende dame, die al eerder diverse 
winkels in Badhoevedorp bezat. De 
liefde bracht haar naar Aalsmeer en 
na wat omzwervingen op het zakelij-
ke vlak kwam ze in contact met Tele-
foonmaken.nl, een onderneming die 
al zo’n vijftien jaar geleden is opge-
richt en steeds verder uitbreidt, want 
inmiddels zijn er landelijk 26 winkels. 
“Ik kwam de eigenaar van de organi-
satie tegen in mijn videotheek en van 
het een kwam het ander. Het balle-
tje ging als het ware rollen. In augus-
tus van dit jaar ben ik dan ook de op-
leiding gestart en ik ben nu gecerti-
fi ceerd telefoonmaker. Maar je bent 
daar nooit mee klaar hoor. Met alle 
nieuwste modellen hebben we altijd 
opfriscursussen nodig, zoals je zult 
begrijpen. Ik kan in ieder geval zeg-
gen, dat het me ligt en dat ik er erg 
veel plezier aan beleef.” 

Alle merken
Telefoonmaken.nl repareert al-
le merken mobiele telefoons, maar 
vooral Samsung en IPhone zijn 
in trek. “Wij garanderen voor een 
schermreparatie van deze twee 
merken maximaal een half uur met 
een vanaf-prijs van vijftig euro. Dus 
klaar, terwijl u wacht.” Aldus de en-
thousiaste zelfstandig onderneem-
ster in haar reparatiewerkplaats 
onder haar huis in de Thijsselaan. 
Ze vervolgt: “Daarnaast repareer 
ik laadconnectors en verhelp Wi-
fi -, homeknop- en accuproblemen 
met gemak. In mijn winkel beschik 
ik over een grote voorraad aan ap-
paratuur en verkoop diverse hoesjes 
en andere accessoires.” 

Vrouw in een mannenwereld
Jessica: “De sterke punten van Te-
lefoonmaken.nl zijn de transparan-
tie op de website, je kunt precies 
zien waar je fi nancieel aan toe bent. 
En we werken met kwalitatief goede 
onderdelen. 
Daarom heb ik al veel vaste klan-
ten en bedrijven weten mij ook te 
vinden. Het bedrijf heeft een fris-
se huisstijl en bij mij kun je gemak-
kelijk parkeren. In de wachtruimte 
staan relaxte stoelen. Een kopje kof-
fi e is zo gezet.” De snelle service is 
ook een sterk punt. Achter het be-
drijf van Jessica staat specialisten 
op het hoofdkantoor en de help-
desk is haar back-up. “Als ik iets on-
verhoeds niet weet dan staat er een 
groot team klaar om het op te los-
sen. Ik kan het in ieder geval alle-
maal regelen als er iets met je toe-
stel is. Van te voren maak ik een 
prijsafspraak en we rekenen pas af 
na de reparatie.” 

Telefoonmaken.nl koopt tevens ou-
de gebruikte toestellen, is in het be-
zit van een pinapparaat en heeft 
een haal- en brengservice. “Sowie-
so staat service bij mij hoog in het 
vaandel!” Telefoonmaken Aalsmeer 
is te vinden in de Jac. P. Thijsselaan 
nummer 36. Telefoonnummer 0297-
548716. De openingstijden zijn van 
dinsdag tot en met vrijdag van tien 
tot zes uur, op zaterdag van tien tot 
twee en verder op afspraak. Jessica 
tot slot: “Ik ben zo blij met mijn win-
kel en voel me als een vis in het wa-
ter in deze (toch wel) mannenwe-
reld. Kom gerust langs met je kapot-
te smart-phone. Ik zorg er voor dat 
ie hoe dan ook gemaakt wordt!”

Door Miranda Gommans 

gelegenheid (op het bovendek van 
de Bloemenveiling) en is met het 
openbaar vervoer goed te bereiken. 
Iedereen is vanaf 17.00 uur welkom 
en de entree is gratis. Ook dit keer 
is een mooi netwerkprogramma sa-
mengesteld met entertainment, 
kunstexpositie, pitches en verloting 
van prijzen. Verhinderd? Noteer dan 
alvast 14 januari, 11 februari en 10 
maart in de agenda, elke tweede 
donderdag van de maand.

vooral houdbare producten op, die 
centraal in de winkel staan opge-
steld. Het winkelende publiek wordt 
gevraagd om één of meer produc-
ten te kopen en bij de uitgang aan 
de medewerkers van de Voedsel-
bank te geven. De Voedselbank 
hoopt op een gulle (Kerst)bijdrage 
van het winkelend publiek. Als klap 
op de vuurpijl organiseert de Hoog-
vliet aan de Machineweg In de pe-
riode van 9 tot 17 december een ei-
gen actie voor de Voedselbank. Per-
soneel van de Hoogvliet voert deze 
actie met hulp van vrijwilligers van 
de Voedselbank uit.

Kerstpakketten
Krijgt u van uw werkgever een kerst-
pakket, maar heeft u dat eigenlijk 
niet nodig? De klanten van Voedsel-
bank Aalsmeer zijn er blij mee! Voor 
deze ruim 50 gezinnen betekent het 
voedselpakket dat ze wekelijks van 
de Voedselbank krijgen dat ze weer 
een paar dagen eten op tafel heb-
ben en iets extra’s voor de feestda-
gen is er meestal helemaal niet bij.
De Voedselbank is dan ook blij met 
ieder kerstpakket dat gebruikt kan 
worden voor deze gezinnen. Ook 
aangebroken pakketten zijn wel-
kom. De Voedselbank heeft voor-
al behoefte aan voedsel. Een kerst-
pakket inleveren kan bij de Wereld-
winkel in de Zijdstraat 15, Renault 
Nieuwendijk aan de Zwarteweg 93 
en Ford De Hartog aan de Mada-
me Curiestraat 3 in Kudelstaart. Be-
drijven die kerstpakketten over heb-
ben, en deze willen doneren, wor-
den gevraagd contact op te ne-
men met 06-44594446 of via de 
mail: voedseldonatie@voedsel-
bankaalsmeer.nl. Voedselbank 
Aalsmeer heeft een eigen website: 
www.voedselbankaalsmeer.nl. Per 
mail is de Voedselbank via info@
voedselbankaalsmeer.nl te bereiken 
en telefonisch onder 06-37471838.

de honderden bestedingsmogelijk-
heden, bestaande uit belevenissen, 
producten en goede doelen. Om zelf 
van te genieten of samen met vrien-
den en familie. Naar een attractie-
park of museum bijvoorbeeld. Een 
workshop volgen of een dagje naar 
de sauna. 

Borrel Aalsmeer bij Resto Flora
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Schuur zwaar beschadigd 
na forse brand
Kudelstaart - Rond kwart voor ze-
ven op zondagavond 6 december 
is brand uitgebroken in een schuur 
achter een woning aan de Kamer-
lingh Onnesweg. De brandweer was 
snel ter plaatse. Het vuur hadden 
de brandweerlieden snel geblust en 
onder controle. De brandweer heeft 
echter niet kunnen voorkomen dat 
de schuur met inhoud, waaronder 
bussen met schoonmaakmiddelen, 

zwaar beschadigd raakte. Er zijn 
gelukkig geen gewonden. Naar de 
oorzaak van de brand is een onder-
zoek gehouden. 
Zo goed als zeker is het vuur ont-
staan door kortsluiting in de be-
drading. De schuur gaat afgebro-
ken worden en er komt, aldus de 
woningbouwvereniging, snel een 
nieuw exemplaar. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Gestolen auto 
Raadhuisplein

Aalsmeer - Op vrijdagavond 4 de-
cember kreeg de politie een mel-
ding van twee oplettende inwo-
ners. Een voor hen onbekende Fi-
at Punto stond al een week gepar-
keerd op het Raadhuisplein. Agen-
ten zijn ter plaatse gegaan. De rode 
auto bleek gestolen te zijn in Zaan-
streek-Westland. De wagen is in 
beslag genomen voor onderzoek. 
Mogelijk levert dit de dader(s) op. 
De rechtmatige eigenaar is vast blij 
binnenkort weer in zijn of haar ei-
gen auto te mogen rijden.

Auto op z’n kop in sloot
Kudelstaart - Op vrijdag 4 decem-
ber is rond acht uur in de avond een 
auto te water geraakt aan de Bilder-
dammerweg. De bestuurder schijnt 
met een behoorlijk hoge snelheid te 
hebben gereden. Zijn auto beland-
de op z’n kop in de sloot. De politie, 
ambulancedienst en de brandweer 
zijn snel ter plaatse gegaan. Toen 
zij arriveerden was de bestuurder, 
een 47 jarige man uit Kudelstaart, 
al uit de auto geklommen. Hij zat 
onder de modder en was kletsnat. 
Het slachtoffer bleek onderkoeld en 
is per ambulance naar het VU zie-

kenhuis vervoerd. Er is ter plaat-
se een blaastest afgenomen en in 
het ziekenhuis een bloedproef om 
vast te stellen of er mogelijk alco-
hol gebruikt is. De blaastest was ne-
gatief, dus geen drank in het spel. 
Duikers van de brandweer zijn het 
water ingegaan om er zeker van te 
zijn dat er geen andere slachtoffers 
in de auto aanwezig waren. De wa-
gen was verder leeg. Het voertuig is 
uit het water getakeld door een ber-
gingsmaatschappij.

Foto: Marco Carels

Veilig idee, 100 procent inzet
Grote oefening brandweer
Aalsmeer - Op maandag 7 decem-
ber heeft de vrijwillige brandweer 
van Aalsmeer met collega’s van de 
veiling een grootschalige oefening 
gehouden op het terrein van Flo-
raHolland. Op maandag 23 novem-
ber was tijdens de wekelijkse oe-
fenavond nader uitleg gegeven over 
rook, vuur, vlammen en alle facet-
ten die bij een brand komen kijken. 
Het geleerde werd nu de praktijk 
gebracht. Alle materialen zijn inge-
zet en de brandweerlieden hebben 
zich moeten inleven in verschillen-
de situaties bij een brand. Wie over 
de Legmeerdijk of de nieuwe N201 
reed, heeft vast gedacht dat er iets 
‘groots’ aan de hand was bij de vei-

ling. Gelukkig, het was een oefe-
ning en deze is prima en naar te-
vredenheid verlopen. De oefening is 
op beeld gezet door fotograaf Kick 
Spaargaren. In deze krant één foto, 
maar op www.kicksfotos.nl een uit-
gebreid kijkje over het verloop van 
de oefening. Toch een heel fijn en 
veilig idee dat de brandweerlieden 
zich voor de volle honderd procent 
vrijwillig inzetten voor de veiligheid 
in Aalsmeer. Hulde!
Een weetje tot slot: Op vrijdag 4 de-
cember is de brandweer dit jaar 
voor de 300ste keer uitgerukt. Het 
drukste jaar ooit voor de kazerne tot 
nu toe!
Foto: www.kicksfotos.nl

Onwel door (te)
veel alcohol

De Kwakel - Om half drie in de 
nacht van zaterdag 5 op zondag 
6 december kreeg de politie een 
melding dat een persoon onwel 
was geworden op de Vuurlijn. Ter 
hoogte van het sportcentrum zou 
een vrouw in de berm liggen. Het 
bleek te gaan om een 23 jarige Ku-
delstaartse, die te diep in het alco-
holglaasje had gekeken. De vrouw 
is door vrienden opgehaald. De 
politie heeft een boete gegeven 
wegens openbare dronkenschap.

Auto in berm bij 
wegversmalling

Aalsmeer - Op vrijdag 4 decem-
ber rond half drie in de middag 
heeft een 87 jarige bestuurder 
uit Aalsmeer geprobeerd de ver-
smalling in de Ophelialaan bij het 
Seringenpark te passeren via het 
smallere weggedeelte voor fiet-
sers. De auto kwam vast te zit-
ten in de berm. Het rijbewijs van 
de 87 jarige bleek sinds oktober 
dit jaar te zijn verlopen. Hij had 
reeds een oproep gehad om naar 
de keuring te gaan. Het rijbewijs 
is nu ingevorderd. De auto is uit 
de modder getrokken. Agenten 
hebben de auto thuis gebracht, 
evenals de bestuurder en zijn 
echtgenote, die tijdens de ‘actie’ 
naast hem zat. Beiden zijn met de 
schrik vrij gekomen. 

Winkeldievegge 
ontsnapt met tas

Aalsmeer - Op donderdag 3 de-
cember rond half drie in de mid-
dag is uit een winkel in de We-
teringstraat een tas gestolen. De 
winkeldiefstal werd door mede-
werkers opgemerkt. De dievege 
is er vervolgens snel vandoor ge-
gaan richting Schoolstraat. Een 
medewerker is achter de vrouw 
aangerend, maar is haar helaas 
in de Rozenstraat kwijt geraakt. 
De winkeldievegge is een lange, 
slanke vrouw met blond haar dat 
zij droeg in een staartje. Ze is on-
geveer 20 tot 30 jaar oud. Volgens 
de medewerkers heeft zij opval-
lend grote voeten, maar dit kan 
komen omdat ze sneakers droeg. 
Ze was verder gekleed in een 
donkerblauwe jas. De dievegge 
sprak met een buitenlands ac-
cent. Gestolen is een donkerblau-
we tas met diverse kleurtjes, gro-
ter dan A4 formaat. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844.

Hond voorkomt 
woninginbraak

Aalsmeer - Op vrijdag 4 decem-
ber ontdekte een bewoner van 
de Hornweg schade aan de bui-
tenzijde van het slot in de voor-
deur van zijn woning. Waarschijn-
lijk is donderdag 3 december in 
de middag geprobeerd in te bre-
ken in het huis. De bewoners wa-
ren niet thuis, maar de hond wel. 
Mogelijk heeft de hond des hui-
zes voorkomen dat de dieven de 
woning zijn ingegaan. Volgens de 
eigenaar slaat de hond altijd aan 
bij de komst van mensen. Er zijn 
geen spullen ontvreemd.

Amazone valt 
van paard

Aalsmeer - Op donderdag 3 de-
cember rond kwart over drie in de 
middag is een amazone van haar 
paard gevallen in het Amsterdam-
se Bos. De politie kreeg diver-
se meldingen van inwoners dat 
zij een paard alleen nabij de weg 
hadden zien liepen. Het paard 
was op weg naar zijn manege en 
is hier ook aangekomen. De ama-
zone raakte niet gewond, is opge-
haald en naar huis gegaan. Diefstal vanaf 

Ford Transit
Aalsmeer - Op zondag 6 de-
cember is tussen half een en drie 
uur in de middag zowel de linker 
als de rechter kop van een bum-
per van een Ford Transit gestolen. 
De bus stond geparkeerd op een 
parkeerterrein bij een groot be-
drijf aan de Aalsmeerderweg. In 
eerste instantie dacht de eige-
naar dat iemand schade had ge-
reden, maar na het zien van ver-
missing van de bumperdelen aan 
beide kanten, wordt aan opzet 
gedacht. Mogelijk zijn er inwo-
ners die de diefstal hebben ge-
zien. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Gewond tijdens 
inbraak

Aalsmeer - Waarschijnlijk in de 
nacht van zondag 6 op maan-
dag 7 december is ingebroken in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Rond elf uur maandag-
ochtend werd ontdekt dat een 
raam achter opgebroken was. De 
dief is gewond geraakt bij de in-
braak, er is bloed aangetroffen. 
De politie heeft de sporen veilig 
gesteld en gaat deze laten onder-
zoeken. Niet bekend is of er spul-
len gestolen zijn. 

Huis overhoop 
na inbraak

Aalsmeer - Tussen maandag 30 
november en zondag 6 december 
is ingebroken in een woning aan 
de Helling, nabij de voetbalkooi 
van de basisschool. Via het ach-
terraam hebben de dieven zich 
toegang tot het huis verschaft. 
Vermoedelijk is gebruik gemaakt 
van een koevoet. De inbrekers 
hebben de hele woning door-
zocht. Alle kamers zijn overhoop 
gehaald, inclusief de keuken en 
de zolder. Vooralsnog is niet be-
kend of er goederen zijn ont-
vreemd. De bewoner was op va-
kantie en gaat nu inventariseren. 

BMW’s in trek 
bij dieven

Aalsmeer - In de nacht van zon-
dag 6 op maandag 7 december is 
ingebroken in een in de Brasem-
straat geparkeerde BMW X5. Uit 
de auto is het complete drivesy-
steem gestolen. Een flinke en du-
re strop voor de eigenaren. In de-
zelfde nacht is rond 04.50 uur ge-
probeerd in te breken in een an-
dere BMW. Het alarm van de wa-
gen ging hierdoor af en een om-
wonende is een kijkje gaan ne-
men. Hij zag twee mannen met 
donkere jassen met capuchons 
wegrennen richting de scholen. 
Volgens de getuige zijn de twee 
van Noord Afrikaanse afkomst en 
hadden beiden een kort gescho-
ren haardracht. Van de BMW is 
het raam linksachter ingeslagen. 
Ontvreemd is een airbag. Moge-
lijk zijn er meer getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 
Bij het zien van een inbraak of 
diefstal mag overigens direct 112 
gebeld worden. De politie gaat 
dan met spoed op weg, wat de 
pakkans van dieven groter maakt.

Poging inbraak 
in woning

Aalsmeer - Op zaterdag 5 de-
cember is tussen tien voor zes en 
zes uur in de avond geprobeerd 
in te breken in een woning aan 
de Koolwitjesstraat. De bewo-
ners waren even weggeweest en 
ontdekte dat een emmer over de 
lamp in de tuin was gezet. Er is 
aangifte gegaan bij de politie. 
Er is een oproep geplaatst via 
Burgernet en dit leverde diver-
se reacties op. Zo hebben enke-
le inwoners jongens uit genoem-
de buurt zien wegrennen en fiet-
sen. Een andere getuige heeft 
eind van de middag twee jon-
gens aangesproken die met een 
grote zwarte tas liepen. De ge-
tuige dacht dat de jongens vuur-
werk bij zich hadden. In de tas zat 
onder andere een breekijzer. De 
jongens verklaarden dat zij deze 
nodig hadden om een auto te re-
pareren. Er is door de politie na 
de melding extra gesurveilleerd in 
de buurt, maar de zoektocht heeft 
geen resultaat gehad.

Reconstructie weg vordert
Nieuwe bestrating in 1e 
J.C. Mensinglaan
Aalsmeer - De reconstructiewerk-
zaamheden in de 1e J.C. Mensin-
glaan zijn in volle gang. Half okto-
ber is een aanvang gemaakt met 
het vervangen van de riolering en 
de waterleiding. Het gedeelte van 
de weg nabij de Hortensialaan is 
wat het graafwerk betreft voltooid. 
Rest nu nog het herinrichten van de 
openbare buitenruimte. Het asfalt 
wordt momenteel vervangen door 
stenen waardoor de straat een meer 
dorpskarakter krijgt. 
In het deel van de straat richting 
Stommeerweg wordt nog hard ge-
werkt en ligt de straat nog helemaal 
open voor nieuwe riolering en wa-

terleiding. De werkzaamheden wor-
den gefaseerd uitgevoerd. Na de 
Mensinglaan volgt reconstructie 
van de Gloxiniastraat. Volgens plan-
ning is het werk rond maart 2016 
voltooid.

Appartementen
Er wordt in de Mensinglaan overi-
gens ook hard gewerkt om de voor-
malige muziekschool om te tove-
ren tot appartementencomplex voor 
jongeren. Er komen acht apparte-
menten, allen zijn al verkocht. De 
voorinschrijving liep storm. ‘100 Pro-
cent verkocht’ prijkt er (trots) op het 
bord. 

Verlaging verlengingskosten
Zet woonduur voor eind 
2015 om in inschrijfduur 
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart hebben nog tot 31 
december om hun woonduur om 
te laten zetten in inschrijfduur door 
zich in te schrijven bij WoningNet. 
Zo vergroten zij hun kans op een 
sociale huurwoning, mochten zij die 
in de toekomst nodig hebben. Van-
af dit jaar is vanwege een wetswijzi-
ging de woonduur van inwoners van 
de Stadsregio niet meer bepalend 
voor de toewijzing van een sociale 
huurwoning. Alleen de inschrijfduur 
bij WoningNet telt nog. De Stadsre-
gio, gemeenten en woningcorpora-
ties adviseren daarom alle inwoners 
van de stadsregio deze weken nog-
maals nadrukkelijk om zich vóór 31 
december 2015 in te schrijven, als 
ze hun woonduur naar inschrijfduur 
willen laten omzetten. De Stadsre-
gio, gemeenten en corporaties voe-
ren hiervoor samen campagne.
Wethouder Tom Verlaan: “De extra 

inschrijvingen leiden er waarschijn-
lijk toe dat de dienstverlening van 
WoningNet kostendekkend wordt. 
Tot dit jaar was dat niet het geval en 
waren de kosten hoger dan de som 
van de inschrijvingsinkomsten. 
Winst maken met WoningNet is niet 
het doel van de corporaties. Na 31 
december 2015 worden daarom de 
opbrengsten van alle nieuwe in-
schrijvingen afgezet tegen de ex-
tra kosten die nu worden gemaakt. 
Na deze evaluatie en overleg met de 
Stadsregio besluiten de corporaties 
komend voorjaar welk bedrag ieder-
een terugkrijgt, in de vorm van een 
korting op de verlengingskosten. Dit 
is de meest eerlijke bestemming van 
de meeropbrengsten en komt direct 
ten goede aan de mensen die staan 
ingeschreven.” 
Meer informatie over de regeling is 
te vinden op www.woningnetregio-
amsterdam.nl

“Economische motor versterken”
Veel ideeën bijeenkomst 
recreatie en toerisme
Aalsmeer - Op woensdag 25 no-
vember organiseerde de gemeen-
te in De Oude Veiling een bijeen-
komst met ondernemers over recre-
atie en toerisme in Aalsmeer. Vra-
gen die hierbij centraal stonden wa-
ren: ‘Hoe maken we het verschil als 
waterdorp’ en ‘Hoe profileren we 
ons nadrukkelijker als Bloemen-
dorp’. Wethouder Jop Kluis opende 
de bijeenkomst met een uitleg over 
de resultaten van de gehouden in-
terviews, het toeristische profiel 
van Aalsmeer en speerpunten voor 
Aalsmeer. Daarna was het de beurt 
aan de Rick Pesik van FloraHolland. 

Hij hield een bevlogen pitch over de 
mogelijkheden van experience cen-
tre Floriworld. Na deze inspirerende 
input gingen de ruim 30 enthousias-
te ondernemers uiteen in een viertal 
groepen om verder door te spreken 
over waar men naar toe wil met de 
recreatie en toerisme in Aalsmeer. 
En waar ondernemers en gemeen-
te elkaar hierin kunnen versterken. 
Wethouder Jop Kluis: “Aalsmeer 
werkt hard aan haar reputatie als 
watersportgemeente. De water-
sportsector kan de komende jaren 
haar positie als economische mo-
tor van formaat versterken. De sa-

menwerking tussen de gemeen-
te en de watersportsector is hierbij 
cruciaal. De gemeente blijft haar rol 
als aanjager en verbinder vervullen. 
We zoeken samen met het bedrijfs-
leven actief naar nieuwe kansen en 
het bevorderen van de samenwer-
king. Nu we zoveel nieuwe en goe-

de ideeën hebben gehoord, is het 
belangrijk dat er een vervolg komt 
op deze bijeenkomst waarin we af-
spraken met elkaar gaan maken.” 
Tijdens de avond hebben al diverse 
ondernemers zich opgegeven om 
hier samen met de gemeente een 
uitvoeringsagenda van te maken.

Motie reclamebelasting door 
meerderheid Raad verworpen
Aalsmeer - Als hamerstuk stonden 
de belastingverordeningen 2016 in 
de agenda van de raad afgelopen 
donderdag 3 december, maar hier 
dacht HAC anders over. De fractie 
diende een motie in over de recla-
mebelasting. HAC pleitte voor het 
differentiëren van de reclamebelas-
ting. Het zou eerlijker zijn voor on-
dernemers. Nu betalen kleine on-
dernemingen net zoveel als gro-
te supers. “Voor sommige winke-
liers is de reclamebelasting nu te 
hoog om nog voort te kunnen blij-
ven bestaan”, aldus geschreven in 
de motie. Het college werd in de 
motie opgedragen om per 1 janu-
ari de reclamebelasting tijdelijk niet 
te heffen en in deze periode te on-
derzoeken wat het financieel effect 
zou zijn van het heffen op basis van 
de WOZ. Wethouder Ad Verburg 
ontraadde de motie, omdat er vol-
gens hem geen draagkracht is on-
der de ondernemers. Ze zijn posi-
tief. Fractievoorzitter Robert van Rijn 
van de VVD was het hier niet mee 

eens. “Wij hebben verdeelde gelui-
den gehoord bij de ondernemers. 
Ze zijn niet unaniem.” De partij gaf 
aan de motie sympathiek te vinden 
en in te willen stemmen met een on-
derzoek naar een eerlijker en recht-
vaardiger systeem. Echter in de zin 
‘een jaar lang reclamebelasting niet 
heffen’ kon de VVD zich niet vinden. 
Deze werd op verzoek van de frac-
tie door HAC geschrapt. In een na-
der onderzoek naar heffing op een 
andere grondslag gaf PACT aan 
ook best wel interesse te hebben. 
“Maar niet als de ondernemers te-
vreden zijn. We geloven wat het col-
lege zegt.” Ook AB wilde nadenken 
over differentiatie, maar gaf net als 
PACT en het CDA aan nu geen be-
hoefte te hebben aan de motie. De 
motie werd met 16 stemmen tegen 
en 7 stemmen (VVD en HAC) voor 
verworpen. Daarna werden de be-
lastingverordeningen alsnog een 
hamerstuk en werd door de fracties, 
met uitzondering van HAC, goed-
keuring voor vaststelling gegeven.
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Onbezorgd op reis met 
YourTravel Aalsmeer
Aalsmeer - Na meer dan 22 jaar 
bij diverse reisbureaus gewerkt te 
hebben, heeft Ingrid Guezen beslo-
ten om als persoonlijk reisadviseur 
verder te gaan. Zij heeft zich aan-
gesloten bij de franchise organisatie 
YourTravel, een betrouwbare, lan-
delijke organisatie die is aangeslo-
ten bij het ANVR, SGR, calamitei-
tenfonds en IATA. Een vakantie boe-
ken bij Ingrid Guezen staat voor on-
bezorgd op reis gaan. Want als per-
soonlijk reisadviseur regelt zij de va-
kantiereis van A tot Z, is zij bij ca-
lamiteiten 24 uur per dag bereik-
baar en informeert ook bij uw thuis-
komst hoe u de vakantie heeft erva-
ren. “Persoonlijke service betekent 
dat ik bij de mensen thuis kom op 
een tijdstip dat het hen schikt, zodat 
we gezamenlijk in alle rust de reis 
kunnen doorspreken en deze kun-
nen reserveren. Maar ook op mijn 
kantoor aan huis kunnen de men-
sen op afspraak langskomen. Vlak 
voor vertrek verzorg ik online de in-
check voor de vlucht, reserveer ik 
stoelnummers en vervolgens bezorg 
ik de tickets ook weer aan huis. Al 
deze extra’s doe ik graag voor mijn 
klanten.”

Kwaliteit
Ingrid merkt een toenemende vraag 
op naar service en één aanspreek-
punt: “Steeds meer mensen gaan 
tegenwoordig voor kwaliteit en wil-
len onbezorgd op reis. Bovendien 
willen ze kunnen vertrouwen op ser-
vice van een reisbureau. Juist in de-
ze tijd waar de onrust in de wereld 
ook de reisbranche raakt en genoeg 
programma’s op televisie laten zien 
waar het fout gaat. Daarnaast tref je 
op internet een jungle van aanbod 
aan, waarbij je je afvraagt waar je je 
geld eigenlijk naar toe boekt. Het is 
een hele geruststelling om te weten 
dat bij calamiteiten mijn klanten mij 
24 uur per dag persoonlijk kunnen 
bereiken.”
Ingrid vindt het ontzettend leuk te 
horen waarom u nou juist díe be-
paalde bestemming wilt zien of wat 
het doel van uw reis is. Hierdoor kan 

zij zich goed inleven in uw wensen 
en er voor zorgen dat u de reis gaat 
beleven zoals ú het wilt. Vanzelf-
sprekend maakt zij een prijsvergelijk 
en daarnaast vergelijkt zij ook met-
een de kwaliteit van de reis. Waar-
door u misschien net even betere 
vluchttijden of een mooiere kamer 
heeft. Al veel klanten hebben dit als 
prettig ervaren, omdat ze zo meer 
uit hun vakantie kunnen halen. 
Bij Ingrid kunt u voor alle reizen te-
recht: zij boekt de reguliere zonva-
kanties uit de reisgidsen tot rond-
reizen naar de andere kant van de 
wereld. Van weekendjes weg, kam-
peervakanties tot expeditie-cruises 
naar Antarctica of een boomhut op 
Costa Rica. Waarbij Ingrid zich on-
derscheidt in maatwerk. Oftewel, 
ze inventariseert de wensen van de 
klant en stelt een passende vakan-
tiereis samen. De mogelijkheden 
zijn immers ongekend met het gi-
gantisch grote aanbod van YourTra-
vel. Als persoonlijk reisadviseur is zij 
ook ’s avonds en in het weekend be-
reikbaar. Op afspraak komt zij bij u 
thuis, maar u kunt ook bij haar op 
kantoor komen wanneer het u uit-
komt. In december komt haar va-
kantiemagazine ‘Travel Dreams’ uit, 
vol vakantie-ideeën, prachtige reis-
verhalen en interessante bestem-
mingen. Wilt u ook een exemplaar 
ontvangen? Neem dan contact op 
met Ingrid. 

Winactie
Meldt u aan voor de haar nieuws-
brief op de website www.yourtra-
vel.nl/ingrid en geef antwoord op 
de vraag: Welk drankje drinkt In-
grid het liefst op een Spaans terras 
in de zon? Onder de juiste inzendin-
gen verloot Ingrid drie keer een reis-
cheque ter waarde van 75 euro. Uw 
antwoord kunt u vóór 31 december 
mailen naar ingrid@yourtravel.nl. 
Wilt u ook de luxe en het gemak er-
varen van een persoonlijke reisad-
viseur? Neem dan contact op met 
Ingrid Guezen per telefoon: 06-
30713546, of via bovenstaand email 
adres of de website. 

‘Vuurwerk voor iedere portemonnee’

Voorverkoop van start bij 
Vuurwerkworld
Aalsmeer - Hans-Peter Reijnen 
en Frank Koopmans, de drijvende 
krachten achter Vuurwerkworld, zijn 
druk doende met hun vuurwerk-
verkoop. De online voorverkoop is 
reeds gestart, de bunkers begin-
nen aardig gevuld te raken en de 
showroom wordt prachtig aange-
kleed. Aanstaande zaterdag zal de-
ze geopend zijn voor publiek vanaf 
twaalf uur. Dit is iedere dag, behal-
ve zondag, tot zes uur. Tot de laatste 
dag van het jaar. Hans-Peter: “Ja, de 
31e zijn we zelfs open tot zeven uur 
’s avonds. De laatste drie dagen zijn 
de afhaaldagen en dat afhalen van 
besteld vuurwerk hebben we voor 
de klant verdeeld in tijdsblokken, 
dus je geeft een dagdeel op, anders 
moeten mensen zo lang wachten. 
Die dagen zijn de openingstijden op 
dinsdag en woensdag trouwens van 
08.00 tot 21.00 uur en op de 31e dus 
tot 19.00 uur. En er is gratis een kop 
koffie verkrijgbaar in onze knusse 
koffiecorner.” Voor de snelle beslis-
sers heeft Vuurwerkworld een leuke 
actie in het leven geroepen; op be-
stellingen die tot en met aanstaan-
de zondag online geplaatst wor-
den krijgt men 10% korting. Ook op 
de al aanwezige aanbiedingen. De-
ze mooie aanbieding gaat vandaag 
(donderdag) van start. Op de fol-
ders, die momenteel in grote ge-
talen verspreid worden in de re-
gio, gaat de enthousiaste vuurwerk-
man inhoudelijk in: “Hot items zijn 
dit jaar de Flowerbeds. We hebben 
ruim twintig verschillende soorten 
vanaf 29,95 euro. Dat is aansteken 

en genieten van prachtig siervuur-
werk. Op onze website zijn tal van 
filmpjes te zien. Al het vuurwerk is 
overigens in onze showroom te aan-
schouwen. We hebben vuurwerk 
voor iedere portemonnee. Of je nu 
komt voor een kinderpakketje, één 
vuurpijl of een uitgebreid pakket, bij 
ons ben je aan het juiste adres! En, 
omdat we tevens een verkooppunt 
hebben in Zwanenburg is in princi-
pe alles uit voorraad leverbaar.”

Kindermiddag
De laatste drie dagen lopen er zo’n 
vijftien mensen bij Vuurwerkworld. 
Ook vertrouwd gezicht Leo Mool-
huijsen zal aanwezig zijn met zijn 
kennis. Zaterdag 12 december is 
er een speciale kindermiddag van 
13.00 tot 15.00 uur. Kinderen zijn 
van harte welkom om eens in de 
bunkers te komen kijken en hoe het 
er achter de schermen van Vuur-
werkworld aan toe gaat. Hans-Pe-
ter Reijnen weet als geen ander hoe 
vuurwerk tot de verbeelding spreekt 
van kinderen. “Ik zal ze rondleiden 
en informatie geven. Hoe zit het met 
de beveiliging en de waterinstalla-
tie? Leuk hoor om dat te doen met 
die kinderen, maar ouders vinden 
het wellicht ook interessant.” Blijf 
voor meer informatie en acties op 
de hoogte via Facebook en Twitter. 
Deze linkjes zijn te vinden op www.
vuurwerkworld.nl, of kom langs in 
de uitgebreide showroom op het 
bedrijventerrein aan de Aalsmeer-
derweg 249i.
Door Miranda Gommans 

Meerderheid Raad keurt krediet goed

Aan de slag met plan voor 
herinrichting raadzaal
Aalsmeer - “Commissie veel sterk-
te. Nee, veel plezier om hier de ko-
mende maanden aan te werken.” 
Burgemeester Jeroen Nobel die zich 
supersnel corrigeerde tijdens de 
slotzin aan de raad om aan de slag 
te gaan met de plannen voor de her-
inrichting van de raadzaal in het ge-
meentehuis. In de raadsvergadering 
afgelopen donderdag 3 december 
werd de fracties gevraagd akkoord 
te gaan met een voorbereidings-
krediet voor een moderne opwaar-
dering van 55.000 euro. “Niet uit te 
leggen aan de burgers, zo’n uitga-
ve in deze tijd”, zo liet Bram Heijs-
tek van HAC als eerste weten. “Zin-
loos om zoveel geld uit te geven. Het 
vervangen van de geluidsinstallatie 
zou genoeg zijn.” Ook Rik Rolleman 
van PACT ging in op de plannen. Hij 
maande tot behoud van kenmer-
kende accenten. “De gedachtegoed 
van de architect is belangrijk.” Op 
HAC reageerde hij door te zeggen 
dat er tegenwoordig andere vor-
men van communicatie zijn. Heijs-
tek brak in en vroeg wat PACT dacht 
dat een stoel zou gaan kosten. Rol-
leman corrigeerde de voorman van 
HAC. “Daar gaan we nog over pra-
ten. Het gaat nu om een voorberei-
dingskrediet.” Fractievoorzitter Ro-
bert van Rijn van de VVD gaf aan 
enige moeite te hebben met de ho-
ge kosten van advies. “14.000 Euro 
is aan de hoge kant. We moeten wel 

op de centen blijven letten.” De her-
inrichting noemde hij een serieu-
ze aangelegenheid. Het budget wat 
HAC voor ogen heeft, noemde Van 
Rijn wat karig. “Als het aan het bud-
get van HAC ligt, zitten we straks op 
tuinstoelen.” De sterk verouderde 
geluidsinstallatie heeft wel hard een 
upgrate nodig, zo zei hij tot slot. Dirk 
van Willegen van het CDA en Dan-
ny van Tol van AB hielden het kort. 
“Bij een zelfstandige gemeente als 
Aalsmeer past een mooie raadzaal.” 
In de persoon van burgemeester Je-
roen Nobel heeft Aalsmeer een ‘ei-
gen’ Dagobert Duck aan het roer 
gezet. Hij geeft regelmatig aan de fi-
nanciën goed op orde te willen heb-
ben en weet meestal haarfijn uit te 
leggen hoe de kosten verdeeld zijn. 
De 14.000 euro voor advies vond hij 
ernstig. “Daar ga ik zeker nog naar 
kijken. We moeten zeer scherp blij-
ven op de kosten en als we kun-
nen besparen dit zeker doen. Als we 
herinrichting naar beneden kunnen 
schalen, wordt dit meegenomen.” 
Met uitzondering van HAC hebben 
de fracties groen licht gegeven om 
verder te werken aan een plan voor 
de opknapbeurt van de raadzaal. 
Het plan wordt uitgewerkt door een 
speciaal hiervoor in het leven geroe-
pen commissie (werkgroep), die uit-
eindelijk met een voorstel naar het 
college van burgemeester en wet-
houders komt. 

“Ik denk dat we het wel goed gedaan hebben”

Diamanten echtpaar 
De Haan-Vos tevreden
Aalsmeer - Op 8 december 1955 
traden de toen respectievelijk vijf- en 
drieëntwintig jarige Wim de Haan en 
Jopie Vos in het huwelijk in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat. Het stel 
ontmoette elkaar op het werk. Jo-
pie werkte bij de Aalsmeerder Cou-
rant en Wim bij drukkerij Mur. “Ik 
moest natuurlijk regelmatig naar die 
drukkerij en pakte, toen ik Wim daar 
had ontdekt, iedere gelegenheid ex-
tra aan.” Aldus de nog zeer kwiek 
uitziende dame. Ze heeft jarenlang 
bij Berghoef op kantoor gewerkt 

met heel veel plezier en vervolgens 
dus bij Klaas de Boer, oprichter van 
de Courant, aan de Stationsweg en 
in de Dorpsstraat. “Toen we gingen 
trouwen stopte ik met werken, zo 
ging dat vroeger. En toen de jongens 
(het paar kreeg twee zoons, René en 
Bert) al lang en breed op school za-
ten ben ik weer begonnen. Eerst bij 
de krant, daarna weer bij Berghoef.” 
Wim de Haan komt oorspronkelijk uit 
de Haarlemmermeer, maar werkte 
dus bij de Aalsmeerse drukkerij, toen 
nog in de Schoolstraat. Begonnen 

als handzetter, later bij de opmaak 
en allerhande werk. In 1990 is hij ge-
stopt. Afgelopen dinsdag 8 decem-
ber bracht burgemeester Jeroen No-
bel het echtpaar een bezoek en nam 
namens de gemeente een bos bloe-
men mee en, zoals gebruikelijk, een 
kopie van de trouwakte. Ze hebben 
meteen een klik, Nobel en de Haan, 
want ze komen allebei uit de drukke-
rijbranche. 

Fietsen en wandelen
Vanuit hun prachtige aanleunwo-

ning in Bloemendaele, aan het Mo-
lenpad in het Centrum, heeft echt-
paar de Haan fraai uitzicht over de 
akkers van de Uiterweg en de His-
torische tuin. “We wonen hier nu 
een paar maanden, maar hebben 
het ontzettend naar ons zin. Hier-
voor woonden we vijftig jaar in de 
Cyclamenstraat, maar we zijn nu 
ook dik tevreden. Eigenlijk altijd ge-
weest.” Ook meneer de Haan is nog 
zeer goed ter been. Het stel gaat ie-
dere dag naar buiten, ze fietsen en 
wandelen erg graag en binnenshuis 
wordt er intensief gepuzzeld en ge-
lezen én gefietst op de hometrainer 
die op de gang staat. Iedere morgen 
stapt Wim de Haan daar getrouw 
op. “Een auto hebben we nooit ge-
had.” Zegt mevrouw. “Onze thera-
peut zegt altijd dat we daarom mis-
schien wel zo fit zijn gebleven!”

Kleinkinderen 
De bruiloft is wegens omstandighe-
den zestig jaar geleden wat sober 
gevierd. “Maar met ons twaalfen-
eenhalf jarig- en vijfentwintig jarig 
jubileum hebben we dat mooi inge-
haald met leuke feestjes.” Dit jaar is 
meneer vijfentachtig jaar geworden 
in september en heeft het gezin een 
lang weekend vertoefd in een groot 
huis in Julianadorp. Meteen ook om 
hun zestigjarige trouwdag te vieren. 
“Heerlijk met onze prachtige zoons 
en fijne schoondochters, onze klein-
dochter, die bijna achttien wordt, en 
onze kleinzoons, een tweeling van 
veertien. Wat een heerlijk spul is dat 
zeg. Echt genieten.” Aldus de zeer 
tevreden opa. “Vroeger gingen we, 
toen de jongens nog klein waren, 
naar de Veluwe in een huisje met 
zomervakantie. Later zijn we regel-
matig naar het buitenland geweest. 
We gaan tegenwoordig nog steeds 
met fietsvakanties. Ach, we hebben 
verder eigenlijk een rustig leven. 
Niks buitensporigs. Ik denk dat we 
het eigenlijk wel goed gedaan heb-
ben. Toch Jopie?” 
Door Miranda Gommans 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Erik Jan wint in prachtige 
finale van William
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de zevende speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Met 39 deelnemers 
was het Dorpshuis goed gevuld. De 
gemiddelde opkomst tot nu toe was 
veertig deelnemers, iets hoger dan 

het gemiddelde na de eerste zeven 
speelavonden van vorig seizoen. De 
39 darters werden verdeeld over 10 
poules. In de poules waren goed be-
schouwd weinig verrassingen. Ui-
teraard lukte het enkele goede dar-
ters niet om eerste of tweede van de 

Dames FIQAS Aalsmeer 
door in bekertoernooi
Aalsmeer - In de tweede ronde 
van het NHV bekertoernooi speel-
den de dames van FIQAS Aalsmeer 
thuis tegen de dames van Nieuwe-
gein. Met nog een behoorlijk gevul-
de tribune gingen de ploegen van 
start. Nieuwegein degradeerde vo-
rig seizoen uit de Eerste Divisie en 
moet in dit jaar wat herijken. Coach 
Kees Toonen heeft voor een deel te 
maken met jonge speelsters en kan 
voor een deel bouwen op dames die 
wel ervaring hebben op Eerste Di-
visie niveau. De Aalsmeerse dames 
waren op Dionne Visser na compleet 
(zij was met de dames van de Hand-
bal Academie in Denemarken voor 
een oefenstage gekoppeld aan het 
WK handbal dat daar dit weekend 
is los gebarsten). Later in de week 
heeft ook keepster Jesse v.d. Polder 
zich met haar leeftijdsgenoten van 
de Academie bij dit WK gewoel ge-
voegd voor stage. FIQAS Aalsmeer 
ging in de bekerwedstrijd vrolijk van 
start, hoewel door de week een wed-
strijd spelen altijd toch iets wat an-
ders is dan in het weekend. De eer-
ste 10 minuten ging het gelijk op, al 
hield FIQAS Aalsmeer wel het initia-
tief en kwam steeds op voorsprong: 
7-6. Anouk Markwat, Lisa Endhoven, 
Samentha de Soet wat later ook Iris 
van Aalst scoorden de eerste doel-
punten. Halverwege de eerste helft 
was het Birgit Hemmes die op schot 
kwam en in deze fase bouwden de 
dames de voorsprong verder uit. 
Na 20 minuten spelen was het 14-
8. Vervolgens kwam Kelsey Maarse 
lekker op schot en gingen ook Lian-
ne Hartog en Celina Henke scoren. 
Bij rust was het 23-10 voor FIQAS 
Aalsmeer. In het doel stond Manon 
v.d. Sar lekker te keepen. De twee-

de helft gaf eerst eenzelfde beeld, al 
kwam er een korte periode waarin 
de Aalsmeerse dames even weinig 
wisten te scoren. Nieuwegein kon 
dan ook iets dichterbij komen. Jesse, 
die inmiddels in het doel stond, hield 
het team echter zo goed mogelijk in 
de race. Coach Herman Schaap wis-
selde lekker door zodat ook de jonge 
A meiden konden spelen. Het tem-
po bleef hoog en hoewel de marge 
niet meer vergroot werd, was er na 
60 minuten een eindstand van 39-25 
voor de dames van FIQAS Aalsmeer 
die weer een ronde verder gaan in 
het bekertoernooi! 

Thuis tegen PSV
Na een weekend zonder wed-
strijd spelen de dames van FIQAS 
Aalsmeer aanstaande zaterdag 12 
december weer een wedstrijd in 
de eigen Bloemhof. De tegenstan-
der is PSV uit Eindhoven, de num-
mer acht van de Eerste Divisie, waar-
in de Aalsmeerse dames de zesde 
plaats bezetten. Het onderlinge ver-
schil is slechts één punt, dus dat be-
looft spannend te worden! De wed-
strijd begint zaterdag, na die van de 
heren, rond 20.45 uur. 

Bekerwedstrijden  
Komende week komen zowel de 
mannen van FIQAS Aalsmeer 2 als 
die van heren 3 in actie in het NHV 
bekertoernooi. FIQAS Aalsmeer 3 
speelt op dinsdag 15 december uit 
bij Nieuwegein (sporthal Galecop, 
aanvang 19.30 uur). Het tweede komt 
op donderdag 17 december in actie 
tegen Volendam 2. Dat bekerduel, in 
sporthal Opperdam, begint ook om 
19.30 uur. De winnaars plaatsen zich 
voor de regiofinale in januari 2016. 

Ode aan Sinatra in The Club
Aalsmeer - Philip Paar, bekende 
zanger en muzikant uit Aalsmeer, 
treedt al jaren op met zijn profes-
sionele combo, bestaande uit een 
keur van de beste Nederlandse mu-
zikanten: Patrick Schenkius (gi-
taar en leider), Kees van Zijp (pia-
no), Marcel Booij (contrabas), René 
Vreugde (drums) en Hein de Jong 
(vibrafoon). Vorig jaar trad de band 
nog op en speelden zij een ode aan 
Toon Hermans. Dit keer wordt er op 
zondag 13 december een homma-
ge gebracht aan de zanger aller tij-
den; Frank Sinatra. Als jongetje van 
twaalf jaar hoorde Philip ‘The Voice’ 
voor het eerst zingen: “En het was 
liefde op het eerste gehoor. Ik ben 
sindsdien groot fan. Natuurlijk van 

zijn stem, maar ook van zijn door-
zettingsvermogen. Wat een turbu-
lent leven heeft die man geleid. Op 
het podium vertel ik daar tussen de 
liedjes door van alles over. Er ko-
men in de twee maal vijftig minuten 
dat wij optreden een tal van beken-
de nummers voorbij.” Als speciale 
gast ontvangt Philip hierbij de Ame-
rikaanse zangeres Deborah J. Car-
ter. “Ze is mede geïnspireerd door 
Frank Sinatra, dus toen ik haar bel-
de en voorstelde om een mooi op-
treden te verzorgen was zij meteen 
enthousiast.” Het optreden begint 
zondagmiddag 13 december om 
15.30 uur in The Club van het thea-
ter. Kaartjes a 17 euro vijftig kunnen 
via www.crowntheateraalsmeer.nl.

poule te worden, maar dat lag louter 
aan de goede tegenstand. De dar-
ters, die er wel in slaagden, speelden 
een tussenronde, zodat er uiteinde-
lijk acht darters op het hoogste ni-
veau terecht kwamen. Ilona van Em-
den, Remco Maarse, Tjitte Miede-
ma en Robert Cools zaten er nog bij, 
maar vielen na de kwartfinale helaas 
af. Tom ‘de nooit dartende’ Keijzer 
bereikte wel de halve finale, net als 
Christopher Brouwer. Maar de finale 
ging tussen Erik Jan Geelkerken en 
William Hunitetu. Voor Erik Jan was 
het zijn twaalfde finale ooit op het 
hoogste niveau. Drie keer wist hij te 
winnen. De laatste keer was echter 
alweer een tijdje geleden, namelijk 
de eerste speelavond van twee sei-
zoenen geleden. Daarna haalde Erik 
Jan nog vier keer de finale, waar-
onder de vierde speelavond van dit 
seizoen. Tegenstander William deed 
het de afgelopen twee seizoenen 
beter, hij won in dat tijdbestek ze-
ven speelavonden. Dit seizoen kwa-
men er alweer twee bij. Ook was het 
voor William alweer de vijfde ‘Gro-
te Finale’ van dit seizoen. Het werd 
dan ook een zeer spannende fina-
le van hoog niveau. Erik Jan mocht 
beginnen. De eerste vier legs waren 
er geen breaks, ondanks een 180-er 
van William in de derde leg, waarin 
Erik Jan binnen vijf beurten uit was. 
De vijfde leg werd Erik Jan dan toch 

gebroken, omdat hij niet binnen de 
(achteraf) vereiste zeven beurten uit 
was: 2-3 voor William. Omdat Willi-
am dat de volgende leg ook niet luk-
te, ondanks twee match darts, was 
de stand toch weer gelijk. De laat-
ste, beslissende leg maakte Erik Jan 
knap binnen zes beurten af, waar-
door hij voor de vierde keer ooit win-
naar van de speelavond werd. Wat 
betreft punten gemiddelde gooiden 
beide darters ongeveer even goed; 
77 voor Erik Jan tegenover 75 van 
William. De doorslag gaf het uit-
gooipercentage. Erik Jan behaalde 
een uitstekende 50% (vier van de 
acht dubbels gingen raak) tegen-
over 30% van William (drie uit tien). 
Deze wedstrijd is terug te zien op 
de website www.poelseye.nl. Hier-
op is ook allerlei andere informa-
tie van de dartclub te lezen, bijvoor-
beeld dat Remco Maarse met een fi-
nish van 109 de hoogste uitgooi van 
de avond had. Volgende week hoe 
het op deze avond ging op de an-
dere drie niveaus. Volgende week 
vrijdag, 18 december, is de volgen-
de speelavond in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Iedereen is welkom. Het 
motto van de Poel’s Eye is ‘zoveel als 
mogelijk darten, op zoveel als mo-
gelijk het eigen niveau’. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar.
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Wethouder Ad Verburg ondertekent het convenant ‘Vroeg eropaf’ samen met 
Robert Huijsman, directeur Bedrijfsvoering van Eigen Haard.

Convenant ‘Vroeg eropaf’ 
gemeente en Eigen Haard
Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer en 
woningstichting Eigen Haard heb-
ben afspraken gemaakt over het tij-
dig signaleren van huurachterstan-
den en het oplossen van deze ach-
terstanden, eventueel door middel 
van een traject schuldhulpverlening. 
Deze afspraken zijn neergelegd in 
een convenant ‘Vroeg eropaf’ waar-
mee in oktober 2015 een begin is 
gemaakt. 
Uitgangspunt van het convenant is 
een persoonlijke aanpak bij begin-
nende betalingsachterstanden in de 
huur. Een huurachterstand kan na-
melijk een signaal zijn van grotere 
schuldenproblematiek. Het vroegtij-
dig aanpakken van de oorzaken van 
betalingsachterstanden vergroot de 
kans op een structurele oplossing 
van schuldenproblematiek waar-
door escalatie, van bijvoorbeeld 

een woningontruiming, kan worden 
voorkomen. Wethouder Ad Verburg 
van zorg en welzijn: “In het conve-
nant zijn werkafspraken gemaakt 
tussen de gemeente Aalsmeer en 
Eigen Haard over onder andere de 
melding van de huurachterstand, 
het afleggen van een huisbezoek en 
een plan van aanpak van de huur-
achterstand. Mogelijk dat de mel-
ding leidt tot een integraal schuld-
hulpverleningstraject. Door er vroeg 
bij te zijn hopen we verdere proble-
men te voorkomen. Inwoners kun-
nen namelijk hun baan en zorgver-
zekering kwijtraken als ze geen vast 
woonadres hebben.” 
Het convenant zal jaarlijks geëvalu-
eerd worden en de gemeente en Ei-
gen Haard dragen gezamenlijk de 
uitvoeringskosten van het conve-
nant. 

Nieuwe griffier in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente heeft een 
nieuwe ‘vaste’ griffier. Bijna een jaar 
is gewerkt met de heer Th. van Waes 
als tijdelijke steun van het college 
van burgemeester en wethouders. 
Olaf van Kolck is donderdag 3 de-
cember tijdens de raadsvergadering 
benoemd tot de nieuwe griffier van 
Aalsmeer. Hij krijgt nog even tijd om 
te wennen, de benoeming is per 1 
januari 2016. Als eerste agendapunt 
stond de benoeming op de agenda. 
Van Kolck verklaarde officieel te-
genover burgemeester Jeroen No-
bel en de gehele gemeenteraad zijn 
werk naar eer en behoren te zullen 
gaan vervullen. Olaf woonde samen 
met zijn echtgenote vervolgens de 
hele raadsvergadering bij. 

Motie ‘Serious Ambtenaar’
Onder andere was hij getuige van 
de sympathieke motie van PACT 
Aalsmeer met de opdracht ‘Serious 
Ambtenaar 2010’. Eind december 
gaan drie FM dj’s zich in het Glazen 
Huis inzetten voor het goede doel. 
Dit maal kinderen en jongeren in 
oorlogsgebieden. Een ‘serious amb-
tenaar’ levert een grote bijdrage aan 
het goede doel door geld bij elkaar 
te vergaren middels het aannemen 
van opdrachten die door professio-
nals uitgevoerd gaan worden. Deze 
professionals dienen zich hiervoor 

twee dagen gratis ter beschikking te 
stellen. Vorig jaar heeft de gemeen-
te ook deelgenomen aan dit initia-
tief en met succes. Dit maal is een 
onderwerp aan de uitdaging ge-
koppeld. Opdracht is dit jaar duur-
zaamheid. Tien gedreven professio-
nals moeten gedurende 16 uur (to-
taal dus 160 uur) een oplossing be-
denken voor het aangedragen pro-
bleem. Wat het ‘probleem’ is, mag 
het college van B&W zelf invullen. 
De bestuurders hebben middels de 
motie opdracht gekregen om in ge-
sprek te gaan met het college van 
Amstelveen over de wijze waarop 
de duurzaamheidsopdracht gefor-
muleerd wordt. 
Wethouder Jop Kluis had wei-
nig woorden nodig om iets over de 
motie te zeggen. “Wat ons betreft 
graag”, aldus Kluis met een glim-
lach. De motie van PACT kreeg (van 
harte) steun van alle collega-partij-
en. 
Burgemeester Jeroen Nobel zei 
grappend niet zo blij te zijn met 
de motie. Hij merkte op dat de ge-
meenteraard volgend jaar zelf met 
een opdracht moet komen in plaats 
van dit door het college te laten be-
denken. “Het zou ruzies schelen, 
er zijn zoveel verschillende ideeën. 
Misschien dwing ik u wel met een 
motie om dit zelf te gaan doen.”

Sinterklaas bezoekt raadsvergadering

‘GeRolleman over de vloer, 
om met bestuurlijke roer’
Aalsmeer - En ja hoor, Sinterklaas 
stapte donderdag 3 december de 
raadzaal in het gemeentehuis bin-
nen. Het trakteerde niet op kro-
ketten, zoals vorig jaar, maar dien-
de een motie op rijm in. In de mo-
tie verwoordde de Sint met name 
het gekibbel in de Raad de afgelo-
pen periode en de gevolgen hiervan. 
In het gedicht zijn namen verwerkt 
van het college (natuurlijk burge-
meester Nobel) en raadsleden (on-
der andere Helma Persoon van AB, 
Rik Rolleman van PACT, Jan Bouw-
meester van de VVD en Dirk van 
Willegen van het CDA). Er was ove-
rigens ook nog een heerlijke lekker-
nij voor alle aanwezigen, een grote 
gevulde koek, en de schaaltjes met 
koekjes waren aangevuld met pe-
pernoten. De motie van Sinterklaas 
is (hoe kan het ook anders) una-
niem aangenomen:
“Overwegende dat de Sint tot de 
volgende overwegingen komt:
Een jaar geleden stond ik hier ook 
voor u, Nobel Aalsmeers bestuur. En 
hoe je het ook wendt of keert, de 
sfeer was ontegenzeggelijk guur. 
Menig Persoon betaalde hiervoor 
dan ook een Tol. Het was geen 
usance, een aardige aai over de 
bol. Nee, eerder was het hier een 
toneel met veel geRolleman over de 
vloer. Daar moest wat aan gebeuren, 
kortom om met dat bestuurlijke roer.
Een Bouwmeester werd ingehuurd. 
Opdat Aalsmeer weer behoorlijk zou 
worden bestuurd. 
Alle partijen werden gemaand als 
Bas-is uit Een-hoorn te drinken. Om 
vervolgens algemene geschilpunten 
af te vinden. 

De herrie opgesloten in een Kluis. 
Zodat deze niet per abuis.
Zou Hoeven weder te keren. En een 
ander u weer zou moeten beleren. 
Om van anderen wat in te Willegen 
in deze raad. Dat kan immers in het 
geheel geen kwaad.
Je kunt je dan ook wat makkelijker 
zelf op de HAC nemen. Maar ga 
daarin niet te ver, anders wordt het 
flemen.
En stelt de vergadering voor:
Geen Treur mars meer te spelen 
in dit Aalsmeerse huis. Er geen 
mogelijkheid komt voor een 
Amstelveens verhuis.
Dat boven u hangt als een zwaard 
van Damocles. Derhalve stop de 
geest snel weer in de fles.
En laat u in met Lidl, Oude Veiling en 
andere plannen. Zodat Aalsmeer’s 
inwoners jullie zien inspannen.
Als een bestuur dat louter werkt 
op de inhoud. En wordt uiteindelijk 
beloond met goud.
Mocht u nog een probleem hebben 
met het vinden van een baas.
Weet dan dat u gerust terecht kunt 
bij Sinterklaas.
En gaat over tot de orde van de dag. 
Madrid, 3 december 2015.”

Het bezoek van Sinterklaas deed de 
raadsvergadering in eerste instantie 
zo’n twintig minuten uitlopen, maar 
de tijd werd weer ingehaald. Bij be-
handeling van het laatste agenda-
punt, voorbereidingskrediet voor 
herinrichting raadzaal, was de ver-
gadering op schema en waren alle 
agendapunten uiteindelijk zelfs iets 
eerder dan gepland voldoende be-
sproken en goedgekeurd.Fracties mokkend akkoord met 

startnotitie Dorpshaven Noord
Aalsmeer - Het vaststellen van 
de startnotitie Dorpshaven Noord 
voor herinrichting van dit woonge-
bied bij de Lijnbaan kende weinig 
draagkracht bij de fracties. Het feit 
dat er diverse keren nieuwe facet-
ten naar boven kwamen, werd wet-
houder Tom Verlaan fors verweten. 
“Wat ons betreft de laatste keer. We 
willen voortaan breedvoerig en ruim 
van te voren geïnformeerd worden. 
En niet met onze rug tegen de muur 
gezet worden.” Ferme woorden van 
Dick Kuin van AB tijdens de verga-
dering van de raad afgelopen don-
derdag 3 december en hij was ab-
soluut niet de enige. Het CDA bij 
monde van Eppo Buskermolen sloot 
zich aan bij deze woorden. “Ontwik-
kelingen op het laatste moment wil-
len we niet meer.” Bram Heijstek van 
HAC was kort maar krachtig. “Niet 
blij mee. We voelen ons in de ma-
ling genomen.” Ronald Fransen van 
PACT deed er nog een schepje bo-
venop. Zijn fractie heeft zelfs een 
motie van afkeuring overwogen. 
“We zijn teleurgesteld in het colle-
ge.” Hij zei te hopen dat het college 
gaat evalueren en verbeteren in de-
ze en niet nog eens de raad buiten-
spel zet. Dankzij Dirk van der Zwaag 

van de VVD kon wethouder Verlaan 
toch nog enigszins opgelucht adem 
halen. “We hebben stemmingswis-
selingen gehad, maar zijn nu in een 
positieve mood. We willen dit posi-
tief afsluiten en stemmen in met het 
voorstel. Wel dient de wethouder 
nog te kijken naar een uitlaatplaats 
voor honden, de herinrichting van 
de Lijnbaan zelf en sleutelen aan 
parkeermogelijkheden.” Wethou-
der Verlaan trok enigszins het boe-
tekleed aan en beloofde de verde-
re participatie goed te zullen invul-
len en de belangen van alle bewo-
ners te zullen behartigen. Om deze 
reden was vorige week de bouw stil 
gelegd door het college. De nieu-
we projectleider was te enthousi-
ast van start gegaan. “Het college 
was hier ook onaangenaam verrast 
over. Daarom hebben we de bouw 
stil gelegd”, aldus Nobel in een na-
dere uitleg. 
Uiteindelijk gaven alle fracties groen 
licht en is de startnotitie Dorpsha-
ven Noord voor herontwikkeling 
van dit woongebied vastgesteld. Het 
dossier met de lange baard, zoals 
eerder werd gezegd in de raad van 
oktober, kan ‘geknipt en geschoren’ 
gaan worden. 

Aalsmeerse fractie kritisch
VVD in gesprek met Tweede 
Kamerlid over Schiphol

Lokale radio is er voor iedereen
Saxofoniste door de mangel 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale radio om-
roep van Aalsmeer is er voor ieder-
een. Daarom zendt de lokale om-
roep een diversiteit aan program-
ma’s uit, voor ieder wat wils. Het 
jonge gezin zal graag afstemmen 
op ‘Let’s Go’, waarin deze week on-
der andere kersthapjes worden ge-
maakt. De wat oudere jeugd be-
leefd veel plezier aan bijvoorbeeld 
het ‘Vrijdagavondcafé’, mensen die 
van een goed gesprek houden, zul-
len luisteren naar ‘Door de Mangel’, 
deze week met Anne Kee Berghoef. 
En politiek geïnteresseerden stem-
men zaterdag af op ‘Aalsmeer Po-
litiek’ waarin deze week de politie-
ke week wordt doorgenomen door 
Aalsmeerse Belangen (AB).

Kersthapjes met ‘Let’s Go’ 
Komende vrijdag is er weer een 
gezellige ‘Let’s Go’ te horen tus-
sen 18.00 en 19.00 uur bij Radio 
Aalsmeer. Kim en Joey ontvangen 
zoals iedere week gezellige gasten 
in de studio. Zo komen er kinderen 
van Switch for Kids langs in de stu-
dio samen met Aletta. Zij gaan alles 
vertellen over wat zij de afgelopen 
weken allemaal hebben geleerd: zo-
als yoga, gezonde voeding en lekker 
in je vel zitten. Benieuwd? Dan moet 
je zeker luisteren. Moet jij voor het 
kerstdiner op school, je sportclub of 
gewoon thuis ook iets lekkers ma-
ken? Danielle komt langs en zij gaat 
tips geven wat je allemaal voor lek-
kers kan maken. Ook krijgen de 
programmamakers bezoek van me-
dewerkers van kinderboerderij Boe-
renvreugd, die komen vertellen over 
de kerstmarkt op 13 december. Na-
tuurlijk draaien Kim en Joey ook je 
favoriete hits. Heb jij een favorie-
te plaat die je wilt horen? Of wil je 
een nummer aanvragen voor je ge-
heime liefde of juist voor je favoriete 
juf? Het kan allemaal1 Laat het ons 
weten via letsgo@radioaalsmeer.
nl of bel vrijdag naar de studio op 
0297-325858. Natuurlijk ben je ook 
van harte welkom om even langs te 
komen. 

Rudolph’s Kerst Kwis
De bekende Aalsmeerse Sint en zijn 
bekende Hoofd-Piet waren natuur-
lijk ook te gast bij Radio Aalsmeer. 
In het radioprogramma Vrijdag-
avondcafé werd de Sint luidkeels 

toegezongen door een studio vol 
met gasten. Presentator Ron Leeg-
water had een goed gesprek met de 
Sint en er was live muziek van de 
band Van Alles & Nog Wat. Daar-
naast mocht de goedheiligman op 
een aantal knopjes drukken van het 
mengpaneel en de wekelijkse Soul-
show-classic instarten. Het was een 
dolle boel. Dat zal het ook komende 
vrijdag weer worden tussen 21.00 
en 23.00 uur. Deze week een inter-
view met tv kok Rudolph van Veen 
over zijn X-mas theatershow in het 
Crown Theater. Zo worden er kaar-
ten weggegeven in Rudolph’s Kerst 
Kwis aan een luisteraar. Ook ont-
vangen Ron en Caroline deze week 
hun eigen radio kok Marc Eveleens 
met leuke gemakkelijke kerstdiner 
tips. En de Twitterhit (hoe toepas-
selijk) staat in het teken van ‘eten’. 
Welke hit met dit thema weet jij te 
verzinnen? Luister mee van 21.00 tot 
23.00 uur.

Anne Kee Berghoef gemangeld
Het bekende maandagavond pro-
gramma ‘Door de Mangel’ ontving 
afgelopen week de Kudelstaartse 
rockzangeres Marion Giesberts. Zij 
verzorgt de vocals in de band Go-
tIt! Muziek is een enorme passie 
voor haar en daarnaast gaf zij aan 
een doorzetter en trots te zijn. Gies-
berts heeft een ingewikkelde jeugd 
gehad, maar heeft haar plek ge-
vonden in Kudelstaart. Ook Mari-
on heeft een nieuwe gast gevraagd 
voor komende maandag. Dat is An-
ne Kee Berghoef geworden. Gies-
berts kent haar van uit de muziek-
wereld, want Anne Kee is saxofonist 
bij ‘Ten Beers After’. De Kudelstaart-
se wil graag weten hoe Berghoef 
het spelen in een band kan combi-
neren met het drukke bestaan van 
alledag. ‘Door de Mangel’ wordt uit-
gezonden op maandagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur. 
Radio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel en via 
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl. Elke avond en in 
het weekend overdag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en inte-
ressante programma’s. Volg Radio 
Aalsmeer ook op Twitter en Face-
book.

Aalsmeer - Recentelijk was Bar-
bara Visser, Tweede Kamerlid voor 
de VVD en als zodanig woordvoer-
ster Schiphol, op uitnodiging van 
het lokale VVD bestuur, op be-
zoek in Aalsmeer. Naast het ge-
bruikelijke bijpraten over actue-
le zaken in de landelijke en plaat-
selijke politiek, werd er met Vis-
ser zeer uitvoerig over Schiphol ge-
sproken. Volgens Barbara Visser is 
Schiphol een belangrijke economi-
sche pijler in Nederland, met (in)di-
rect werkgelegenheid, direct en in-
direct, voor 300.000 mensen en een 
economische bijdrage van 26 mil-
jard euro aan de Nederlandse eco-
nomie. Het is belangrijk volgens Vis-
ser dat ‘Schiphol de ruimte krijgt om 
te blijven concurreren met belang-
rijke luchthavens om ons heen’. Na-
tuurlijk moet daarbij wel naar ‘al-
le’ belangen gekeken worden, ook 
naar de belangen van de gemeen-
ten direct om Schiphol heen, die nu 
de meeste overlast krijgen. De ve-
le aanwezigen van de Aalsmeer-
se VVD lieten een duidelijk kritisch 
geluid horen. Natuurlijk is Schip-
hol belangrijk voor de regio en na-
tuurlijk is er een grote economische 
binding van veel Aalsmeerse on-
dernemers met Schiphol. Maar de 
overlast voor Aalsmeer neemt on-
evenredig toe. Schiphol heeft vol-
gens de lokale VVD-ers wat dat as-
pect betreft de grens van de groei 
nu wel bereikt. VVD fractievoorzit-
ter Robert van Rijn: “Veel Aalsmeer-
se ondernemers en veel Aalsmeer-
se inwoners hebben, direct of in-
direct, een economische binding 
met Schiphol. Wij begrijpen daar-
om ook het standpunt dat de lan-
delijke VVD hierover inneemt, zoals 
mevrouw Visser dat vertelt. De VVD 

Aalsmeer denkt daar echter genu-
anceerder over. Er wordt te lichtzin-
nig over zaken als geluidsoverlast 
en gezondheidsrisico’s heen ge-
stapt.” Toch zijn dit soort bijeenkom-
sten zinnig, volgens Van Rijn. “Wat 
dat betreft is het een voordeel dat 
we tevens landelijke partij zijn. Via 
onze vertegenwoordigers in de Pro-
vincie en via onze vertegenwoordi-
gers in de Tweede Kamer, kunnen 
wij ons belang onder de aandacht 
brengen. Het kritische geluid dat 
de VVD Aalsmeer ook nu weer in-
zake het Schiphol dossier heeft la-
ten horen, is absoluut aangekomen 
bij mevrouw Visser”, aldus Van Rijn. 
De opstelling van de Aalsmeerse 
VVD lag op deze avond geheel in 
lijn met de eerder geplaatste kriti-
sche kanttekeningen ten aanzien 
van het Schipholdossier en de wijze 
waarop de gemeente Aalsmeer zich 
voor de Schiphol inzet. Die lobby 
draagt volgens de lokale VVD ab-
soluut onvoldoende bij aan de be-
perking van de Aalsmeerse overlast 
en het daaraan bestede bedrag van 
50.000 euro had veel nuttiger kun-
nen worden besteed. 

Bingo en After sale bij 
Postzegelvereniging

Aalsmeer - Maandagavond 14 
december houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer haar laatste bijeen-
komst dit jaar in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Traditie-
getrouw op de tweede maandag 
van december, dus na het vertrek 
van Sinterklaas, de kruimels spe-
culaas maar nog niet de peperno-
ten. Iedereen is van harte welkom 
na 19.00 uur om de kavels in de 
After sale van deze avond te be-
kijken. Er liggen deze avond geen 
stuiverboeken en er is geen ver-
loting. Na het afrekenen van de 
verkopen en een welkomswoord 
van de voorzitter wil het bestuur 
met de aanwezige leden (en hun 

aanhang en introducées) nog en-
kele ronden van het pepernoten-
spel genieten. Wie gaat er dit jaar 
met de slagersbon vandoor? Wie 
oh wie zit er met kerst nog ge-
bogen over een puzzel van 1000 
stukjes? Geen interesse in kie-
nen maar wel in postzegels ver-
zamelen? Kijk dan even op de si-
te naar de lijst met restantkavels 
van de najaarsveilingen. Of kom 
maandagavond de 14e gezellig 
naar het Parochiehuis. Aanvang is 
20.00 uur. Alle activiteiten van de 
vereniging en vele scans van de 
veiling zijn tevens te vinden op de 
website: www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl

VZOD behaalt slechts 2 
punten uit 2 wedstrijden
Kudelstaart - Drie weken geleden 
traden de korfballers van VZOD/
FIQAS aan tegen het Amsterdam-
se Triaz. Na de promotie vorig sei-
zoen uit de derde klasse was het de 
Kudelstaarters de eerste twee wed-
strijden niet gelukt om de punten te 
pakken. Direct na het eerste fluit-
signaal was duidelijk dat het geen 
gemakkelijke wedstrijd zou worden. 
Binnen 30 seconden werd een mo-
ment van onoplettendheid onder de 
korf van de jonge Chiel van Leeu-
wen door zijn ervaren tegenstander 
afgestraft: 1-0. De bezoekers wis-
ten via een afstandsschot van Alys-
sa te Riele de stand gelijk te trek-
ken. De daarop volgende tien mi-
nuten werd er door beide ploegen 
in een hoog tempo gespeeld en om 
en om gescoord. Met als gevolg dat 
er halverwege de eerste helft een 
4-4 stand op het scorebord stond. 
Daarna werd de situatie was chao-
tisch, maar VZOD hield stand. Met 
9-10 voorsprong werd de kleedka-
mer opzocht. In de tweede helft wa-
ren de ploegen aan elkaar gewaagd 
en werd de marge nooit groter dan 
twee doelpunten. Uiteindelijk won 
VZOD met 12-15. Een goede col-
lectieve overwinning voor de Ku-
delstaartse korfballers. 
Deze overwinning op TRIAZ gaf 
VZOD moed voor de wedstrijd van 
de zaterdag erna. De Kudelstaarters 
waren zich er echter terdege van 
bewust dat deze wedstrijd tegen 
koploper Weidevogels geen gemak-
kelijke zou worden. In een wederom 
goed gevulde Proosdijhal had het 
publiek er in ieder geval zin in. Voor-

afgaand aan deze wedstrijd was het 
goede voorbeeld ook al gegeven, na 
slechts 15 minuten spelen stonden 
de reserves van VZOD/FIQAS al 
8-0 voor in hun wedstrijd tegen ES-
DO 2. De alles behalve spectaculai-
re wedstrijd wonnen zij uiteindelijk 
met de ongelooflijke score van 29-
1. Een sterke start zoals het tweede 
die kende was voor de spelers van 
het vlaggenschip echter niet weg-
gelegd. De dodelijke combinatie van 
het gebrek aan scorend vermogen, 
veel balverlies en een gebrek aan 
concentratie aan de verdedigen-
de zijde zorgde halverwege de eer-
ste helft voor een achterstand van 6 
punten. De rust ging VZOD met een 
achterstand in, maar dat was her-
stelbaar. De opvallende ‘hangen-
de koppies’ konden daarentegen 
konden wel wat motiverende woor-
den van coach Frits Visser gebrui-
ken. Er leek na de pauze een gere-
incarneerd team vanuit de kleedka-
mer het veld op te lopen, veelvuldig 
werd er voor de start van de twee-
de helft nog met elkaar overlegd om 
tot een vernieuwd strijdplan te ko-
men. Weidevogels leek even geïnti-
mideerd, maar wist al snel de draad 
weer op te pakken. Na afloop leken 
beiden teams niet tevreden met de 
uitslag van 15-19. VZOD is de huidi-
ge plaats op de ranglijst onwaardig, 
het staat met slechts 2 punten uit 
vier wedstrijden op de zesde plaats. 
Aanstaande zaterdag 12 decem-
ber ontvangen de Kudelstaarters de 
nummer 8 (Luno) tegen wie op het 
veld een uitslag van 17-9 werd neer-
gezet in de Proosdijhal. 
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Combifun in kerstvakantie
Aalsmeer - Na het succes van de 
vorige Combifun in de Beach waar-
bij de ‘Lipdub’ werd opgenomen, 
wordt er in de kerstvakantie, op 
maandag 21 december, een nieu-
we editie van dit vrolijke evenement 
georganiseerd door Cultuurpunt 
Aalsmeer, de Binding en Sportser-
vice Haarlemmermeer. Dit keer is 
het thema ‘improviseren’, in samen-
werking met ‘Ik ben Ik’ trainer Gil-
bert Themen. De CanDance Stu-
dio’s in Aalsmeer vormt deze keer 
het toneel voor wat weer een ge-
weldig evenement belooft te wor-
den. Van 13.00 tot 16.00 uur zijn de 
kinderen in de leeftijd 6 tot en met 
12 jaar welkom om te werken aan 
zichzelf op een leuke en sportieve 
manier. In drie workshops krijgen ze 
een beter beeld van hun eigen im-
provisatietalent op drie verschillen-
de vlakken. Bij alle workshops staat 
plezier hoog in het vaandel. Tussen-
door krijgen de kinderen een ge-
zonde ‘snack’ en water, in het kader 
van de JOGG-aanpak. Tijdens de 
workshop improvisatie gaan de kin-
deren aan de slag met toneel. Met 
snelle en grappige opdrachten leren 
ze zo snel mogelijk te reageren op 
elkaar en de situatie, die ze aange-
dragen krijgen. De kinderen gaan in 

kleine groepjes zelf een spel beden-
ken met alles wat daarbij hoort: re-
gels, attributen, scheidsrechters en-
zovoorts. Uiteraard worden de spel-
len ook getest. Het leukste en beste 
spel drukken we af op een spelen-
kaart en die gaat naar alle scholen, 
zodat het ook in de gymzaal en op 
het schoolplein gespeeld kan wor-
den. 

‘Ik ben Ik’
Zelfvertrouwen hebben, je grenzen 
kunnen aangeven, voor jezelf opko-
men en lekker in je vel zitten zijn za-
ken die voor iedereen vanzelfspre-
kend zouden moeten zijn, maar de 
realiteit is helaas anders ‘Ik ben Ik’ 
is een vernieuwde en bewezen me-
thode die werkt vanuit de overtui-
ging dat elk kind het verdient om 
vrolijk en sterk in het leven te staan. 
Vanuit een veilige maar realistische 
leeromgeving wordt op een speel-
se en verrassende manier gewerkt 
aan de mentale, verbale en fysieke 
weerbaarheid van kinderen. Deel-
name kost 6 euro bij voorinschrij-
ving via www.debinding.nl en 8 euro 
aan de deur. De deuren openen om 
12.45 uur, de activiteit start om 13.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Er is plek 
voor 60 kinderen, dus schrijf snel in. 

Assistentie leden Duikteam Thamen

Wak-zwemmen tijdens 
de survival zwemles
Aalsmeer - Duikteam Thamen as-
sisteert bij zwemles wak-zwemmen.
Dinsdag 1 december was duikteam 
Thamen gevraagd om te assisteren 
bij de survival zwemles in zwembad 
de Waterlelie. Deze dinsdag stond 
het onderdeel wak-zwemmen op de 
agenda. Er was een zwart zeil van 5 
bij 5 meter over het water gelegd, 
dat het ‘ijs’ voorstelde met daarin 
drie gaten, die de ‘wakken’ vorm-
den. De kinderen tussen 7 en 11 
jaar waren gekleed met jas, lange 
broek en sommige zelfs met rubber 
laarzen. Ze moesten in een ‘wak’ 
springen en dan onder het ‘ijs’ naar 
het andere wak zwemmen en ook 
moesten ze over het ‘ijs’ klauteren.
De duikers lagen onder water om te 
assisteren in geval van paniek. Ge-
lukkig hoefden ze niet echt in ac-
tie te komen. De meeste leerlingen 
lukte het wel om van wak naar wak 
te zwemmen en over het ‘ijs’ lopen 
ging iedereen over het algemeen 
ook goed af. 
De werkelijkheid van het wak zoe-

ken onder het ijs is ietsje anders. 
Er is geen vaste regel van ‘naar het 
licht toe zwemmen’. Of een gat of 
wak als licht of donker wordt erva-
ren hangt van diverse factoren af, 
zoals sneeuw op het ijs, daglicht of 
donker, helder en stevig ijs of juist 
melkijs. 
Duikvereniging Thamen hoopt in 
ieder geval dat er deze winter een 
flinke laag ijs op het water komt te 
liggen, zodat de duikers echt onder 
het ijs kunnen gaan en een mooie 
wakduik kunnen gaan maken. 
Duikteam Thamen is een actieve 
vereniging die naast het wekelijks 
duiken op dinsdagavond en zon-
dagochtend, ook nog diverse ande-
re activiteiten organiseert en assi-
steert bij activiteiten in zwembad de 
waterlelie. Duikteam Thamen geeft 
opleidingen aan iedereen vanaf 14 
jaar. Iedere donderdagavond trai-
nen de leden in zwembad De Wa-
terlelie aan de Dreef van 21.30 tot 
22.30 uur. Kijk voor meer informatie 
of foto’s op www.thamen-diving.nl

Alles kwam goed op De Hoeksteen 
Luchtballon Sinterklaas 
eindigt in hooiberg
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 4 de-
cember bezochten Sinterklaas en 
zijn Pieten basisschool De Hoek-
steen. Alle kinderen keken dit jaar 
letterlijk reikhalzend uit, want de 
Sint zou dit keer aankomen in een 
hete luchtballon. Dat was in een 
brief te lezen die de kinderen in de 
dagen daarvoor ontvangen hadden. 
‘s Morgens vroeg stonden alle kin-
deren, ouders, meesters en juffen in 
de lucht te turen. Sommige zelfs met 
verrekijker. Was de hete luchtballon 
al in aantocht? Op het schoolplein 
was een landingsplaats geregeld. 
Een groot wit kruis gaf de plaats aan 
waar de ballon kon landen. De hel-
derblauwe hemel liet alleen enkele 
vliegtuigen zien. 
En ja hoor, toen bleek alles toch 

weer anders te lopen. De Sint en 
zijn Pieten waren uit koers geraakt 
en even daarvoor al geland in de 
hooiberg van boer Adema. En de-
ze bood geschrokken, maar spon-
taan aan om het gezelschap naar 
De Hoeksteen te rijden. En zo ge-
beurde het. Sinterklaas en zijn Pie-
ten kwamen per tractor het school-
plein opgereden. Onder het hooi 
dat had gezorgd voor een zachte 
landing. Zonder noemenswaardi-
ge kneuzingen stapten Sint en Pie-
ten uit. En zo kwam alles goed. De 
kinderen zongen uit volle borst hun 
welkomstliedjes. Alle groepen wer-
den in de loop van de ochtend be-
zocht en alle kinderen werden ver-
rast. Het werd een Sinterklaasfeest 
om nooit te vergeten. 

2 Bakpieten vermist op 
De Graankorrel
Kudelstaart - Vrijdag 4 december 
was het groot feest op De Graan-
korrel. Op het schoolplein stonden 
kinderen en ouders te wachten op 
de komst van Sinterklaas. Er werd 
gezongen en na een poosje kwam 
Sint lopend naar de school. Volgens 
de Sint kwam dat door ver doorge-
voerde bezuinigingen. Sint was al-
leen. Waar waren de Pieten? Ook 
weg bezuinigd? Nee, gelukkig niet. 
De Pieten waren nog aan het werk 
in de bakkerij. 
De schoolleiding besloot om met 
alle kinderen en ouders de Pieten 
op te gaan halen. Het was een lan-

ge stoet en ja hoor, de Pieten waren 
nog druk aan het werk. Er moesten 
nog pepernoten en speculaasje ge-
bakken worden. Iedereen kreeg een 
heerlijk speculaasje en toen gin-
gen alle kinderen weer terug naar 
school. In school hoorden ze dat 
er wat pepernoten verbrand waren, 
daarom waren de Pieten te laat. De 
kinderen zongen en dansten met 
elkaar het welkomstlied en daar-
na ging Sinterklaas alle groepen in 
de verschillende klassen langs. Al-
le kinderen gingen aan het einde 
van de ochtend tevreden met een 
prachtig cadeau naar huis.

Sinterklaasfeest op Roefje
Rijsenhout - Wat was het allemaal 
spannend de afgelopen weken op ‘t 
Roefje. Eerst was de stoomboot al 
aangekomen in de speelzaal met al-
lemaal (fop)cadeautjes waarmee de 
kinderen konden spelen. Een oude 
schoen, meegenomen door de kin-
deren, werd geverfd want misschien 
kwam Piet er ook nog iets in doen 
als ze bij de haard stonden. En ja 
hoor, afgelopen maandag en dins-
dag was hij stiekem binnen geko-
men door het openstaande raam 
en waren de schoentjes gevuld. Hij 
had ook nog een flinke rommel ge-
maakt. De kinderen hadden alle-
maal tevens een kaart gekregen 
met de uitnodiging om Sint zijn ver-

jaardag mee te komen vieren in de 
speelzaal. Donderdag 3 december 
kwam de Sint met twee Pieten zijn 
verjaardag vieren. 
Voor een aantal kinderen was het 
best wel een beetje eng om zo dicht 
bij hem te zitten, maar al gauw was 
de spanning voorbij, vooral toen er 
pepernoten werden uitgedeeld. Na-
dat Sint een verjaardagskaart en 
een cadeautje had gekregen werd 
er gedanst op het liedje ‘Pietje kun 
je dansen’. Voordat Sinterklaas en 
zijn Pieten weer werden uitgezwaaid 
kregen alle kinderen nog een ca-
deautje. Met rode wangen en moe 
van het feest gingen ze allemaal vol-
daan naar huis.

Voice of Sint op ‘Samen 
Een’ een groot succes
Aalsmeer - Heel blij waren alle 
leerlingen met het bezoek van Sin-
terklaas aan school afgelopen vrij-
dag 4 december. Het was feest op 
OBS Samen Een. Groot succes had 
de Voice of Sint met leuke optre-
dens die heel verschillend waren. 
Er werd gezongen, gedanst of een 
Sinterklaas liedje gespeeld op eigen 
instrument. De stoelen van Sinter-
klaas en de twee hoofdpieten draai-

den iedere keer heel snel om, want 
het was telkens weer goed wat de 
kinderen lieten zien! En het enthou-
siasme van de Pieten werkte aan-
stekelijk op de hele zaal. Na de op-
tredens gingen de kinderen naar 
hun klas voor de eigen Sinterklaas-
viering. De Sint was daar overal bij! 
Alle leerlingen willen hem bij deze 
bedanken voor zijn bezoek aan hun 
school.

Sinterklaasfeest op de Brug
Aalsmeer - Vrijdag 4 december 
was een spannende dag voor de 
kinderen van PCBS de Brug. Het 
grote Sinterklaasfeest is deze dag 
gevierd. Sinterklaas kwam aan in 
een grote brandweerauto met gil-
lende sirene. Bij aankomst hoor-
den de leerlingen van Piet dat hij 
de steen van Huispiet ‘s nachts ge-
vonden had. De kinderen hadden 
de steen gevonden op het school-

plein en bij de voordeur neergelegd. 
Gelukkig kon nu de grote pakjes-
kamer in het Pietenhuis weer open 
worden gemaakt. Nadat Sinterklaas 
welkom was geheten, ging iedereen 
naar zijn eigen groep om daar het 
feest te vieren. Groep 1 tot en met 4 
kreeg een bezoekje van Sinterklaas 
en groep 5 tot en met 8 heeft de Sint 
geholpen door surprises te maken 
voor elkaar. Het was heel gezellig.

Dansen met Sinterklaas en Pieten
Hoog bezoek Jozefschool
Aalsmeer - Vrijdag 4 december 
bracht Sint Nicolaas in alle vroegte 
een bezoek aan de Jozefschool. Sa-
men met zijn Pieten kwam hij aan in 
een grote rode pakjesauto. Alle kin-
deren, leerkrachten en ouders ston-
den hen luidkeels zingend en sprin-
gend op te wachten bij de Bacca-
ra-gymzaal. Daar was de eerste ont-
vangst. De kleuters en groepen 3 
probeerden samen Sinterklaas en 
de Pieten de dans aan te leren van 
‘Sinterklaas wil dansen’. Dat lukte 
heel goed. Ook de groepen 4 en 5 
gaven een voorstelling. Hierna ver-
trok iedereen naar school waar de 
kinderen hun Sintknutsels konden 
laten zien, kunstjes vertoonden en 
Sint een luisterend oor had voor ie-
dere leerling. De pakjes Pieten deel-

den pepernoten en cadeautjes uit in 
alle klassen. Iedereen had een heer-
lijke Sinterklaasochtend. De boven-
bouwleerlingen hadden voor elkaar 
prachtige surprises gemaakt en dat 
leverde ook veel plezier op.

Atletiektraining van Pieten
Aalsmeer - Op donderdag 3 de-
cember werden trainers en ouders 
opgeschrikt door de komst van twee 
Pieten naar de atletiekbaan. Zo ge-
schrokken als de trainers en ouders 
waren, zo blij waren alle kinderen. 
De trainers werden aan de kant ge-
zet en de Pieten namen de training 
over. Het leek niet veel op atletiek, 
maar ze hadden wel leukere spel-
letjes vonden de kinderen. Na de 
spelletjes deden de Pieten met de 
kinderen een atletiek-pieten-par-
cours. De trainers mochten weer 
helpen en de Pieten deden mee. Na 
nog een rondje crossen met kinde-
ren en de Pieten ging iedereen naar 
het clubhuis. Daar zongen de kin-
deren samen met de Pieten Sin-
terklaasliedjes. De ouders moesten 
meezingen, waarbij opviel dat voor-
al de vaders de teksten niet kenden. 
Nog blijer waren de kinderen toen 
er ook voor iedereen nog een ca-

deau was. Hierna vertrokken de Pie-
ten naar hun volgende ‘klus’ en gin-
gen alle kinderen moe maar voldaan 
weer naar huis.

Jeugdschaken
Sinterklaasavond bij AAS
Aalsmeer - Door allerlei activitei-
ten in de Doopsgezinde Kerk moest 
Stap 4 uit wijken naar de boven-
verdieping alwaar de hulp-Pie-
ten en -Klaassen allerlei verleidelij-
ke zaken hadden klaar staan. Maar 
Azen zijn gedisciplineerd en blij-
ven van andermans spullen af. Dit 
werd beloond door een vriendelijke 
Bindingsvrijwilliger die de klas een 
rondje snoep gaf! Ter ere van Sin-
terklaas was er geen les voor de 4e 
stap, maar werd er een leerzame si-
multaan gespeeld tegen Leraar Ben. 
Helaas is deze oudere jongere niet 
zo gul met cadeautjes als de oude 
Klaas en gingen de jongeren met 
3-0 ten onder. In de Jeugdcompeti-
tie waren er weer spectaculaire ont-
wikkelingen. Willem zit in een vorm-
crisis en verloor verrassend van Gijs. 

Broer Simon was verheugd om te-
gen Jasper te mogen spelen, die 
ging hij wel even hakken. Dus niet, 
remise was het resultaat! En Luuk 
blijft maar winnen en nam daar-
door afstand van belager Simon. Hij 
heeft nu 8,5 punten en Simon 7,5 
punten. In het peloton was er weer 
veel strijd en versloegen Tim, Merlijn 
en Kevin respectievelijk Sam, Flora 
en Rune. Stijn was afwezig wegens 
het bezoek van de bekende mees-
ter sinterklaas en zijn medewerkers. 
Op plaats drie staat nu Gijs met 5,5 
punten, gevolgd door Willem, Chris-
tiaan, Jasper en Tim met elk 5 pun-
ten. Sam en Merlijn hebben beide 4 
punten, Stijl en Kevin elk 3,5 punten 
en hekkensluiters zijn Flora en Rune 
met 2,5 punten. 
Door Ben de Leur





 
20   Nieuwe Meerbode  •  10 december 2015

Voetbalwedstrijd tegen Ankaraspor
RKDES dendert door en 
wint met 3-0
Kudelstaart - RKDES heeft ook de 
vierde wedstrijd in de tweede perio-
de gewonnen, ditmaal werd Anka-
raspor met 3-0 aan de zegekar ge-
bonden. Hiermee stijgt RKDES ook 
naar de 2de plek op de ranglijst in 
4F. Laatste tegen goal dateert nog 
van 1 november. Martinus wist toen 
als laatste te scoren tegen RKDES, 
zodat de ploeg uit Kudelstaart al 
geen 394 minuten (exclusief bles-
suretijden) een goal hebben tegen 
gekregen, prima teamprestatie dus. 
Zo makkelijk als de 3-0 lijkt, zo mak-
kelijk ging het niet. Vooral het eer-
ste half uur was zeer matig van de 
Kudelstaartse formatie. Het was An-
karaspor die er lustig op los combi-
neerde en de plaatselijke FC liet het 
allemaal maar een beetje gebeuren. 
Toch wist Ankaraspor maar één keer 
echt gevaarlijk voor het doel te ko-
men, hun inzet ging net voor langs.
Pas na 35 minuten kwam het eer-
ste schot van RKDES op doel. Het 
was Maarten van Putten die op aan-
geven van Michael van Woensel 
het zijnet trof. Toch was het de aan-
zet van een goed laatste kwartier 
van deze eerste helft. Eerst teister-
de Lars Winters met een snoeihard 
schot de paal waarna Lennart Kok 
in de rebound het leer over VZOD 
heen jaagde richting de tennisvel-
den van TVK. Vlak voor rust was het 
uitblinker Roy Endhoven die met 
een daverend afstand schot de 1-0 
in de touwen joeg. Ook de tweede 
helft begon de Kudelstaartse for-
matie matigjes. De spits van Anka-
raspor kreeg de ideale gelegenheid 
om de 1-1 op het scorebord te zet-
ten, maar alleen op Tijn Kraak af-
gaande schoot hij de bal voor langs.
Maar daarna was de Afas/Nieu-
wendijk plots weer bij de les en 

stuurde Ankaraspor van het denk-
beeldige kastje naar het denkbeel-
dig muurtje wat ook leidde tot de 
2-0. Het was wederom Roy Endho-
ven die van afstand uithaalde. Zijn 
bal kwam onderkant lat terug het 
veld in waar de attente Maarten 
van Putten de bal in de rebound te-
gen het net knalde: 2-0 Na een so-
lo werd Roy Endhoven gevloerd bin-
nen de zestien, maar de overigens 
prima leidende scheidsrechter Van 
der Geest kon het niet goed beoor-
delen en besliste geen penalty. De 
keihard werkende maar in de afron-
ding wat ongelukkige Lars Winters 
had de wedstrijd definitief in het slot 
kunnen gooien. Een voorzet van de 
voor Rick Burgers ingevallen Robin 
van der Steeg werd door Lars Win-
ters net over gewerkt, jammer. Een 
inzet van Roy Endhoven leek vlak 
voor tijd toch nog de 3-0 op het bord 
te zetten, maar zijn schot ging rake-
lings voor langs. Toch werd het nog 
3-0. Het was Jeroen Bakker die al-
leen op de keeper mocht afgaan na 
een steekbal van Lars Winters en de 
bal keurig in de verre hoek schoof. 
Eindstand: 3-0.
Tumult was er nog even op het veld, 
omdat een speler van Ankaraspor 
het nodig vond om regelmatig tus-
sen zijn tanden te fluiten, zodat het 
leek dat de scheidsrechter het deed. 
Zeer onsportief gedrag natuurlijk 
en de scheidsrechter was het te-
recht wel een beetje zat. Zou ie-
mand van RKDES dit doen en zou 
de staf dit tolereren? RKDES klimt 
naar de tweede plek op de ranglijst, 
maar leuker nog staat boven aan in 
de tweede periode met 4 gespeeld 
12 punten voor en 0 tegen. Zondag 
naar de Germaan. 
Eppo

Actief als trainer én trampolinespringer

Rien de Ruiter verrast met 
surpriseparty voor 70e!
Kudelstaart - (Ex)-trainer en Om-
nia-erelid Rien de Ruiter werd zon-
dag verrast door ongeveer vijf-
tig oud-trampolinespringers van 
SV Omnia 2000. Zij kwamen bij-
een om de zeventigste verjaardag 
van Rien te vieren. In de Proosdij-
hal werden drie trampolines neer-
gezet. Ook ballonnen, slingers en 
lekker eten was aanwezig. Daarna 
werd Rien met een smoes naar de 
sporthal gelokt. Als verrassing ston-
den daar allemaal oud-springers uit 
verschillende generaties te wach-
ten om Rien te feliciteren met de-
ze mooie leeftijd. De voorbereidin-
gen voor de surpriseparty waren al 
een tijdje aan de gang. Meestal is 
Rien van alles op de hoogte, maar 

dit keer had hij helemaal niets door. 
Daarmee was het een echte verras-
sing. Nadat Rien was bijgekomen 
van de schrik kon hij gezellig bij-
kletsen met iedereen. Alle kinderen 
konden zelf op de trampoline pro-
beren wat hun papa’s en mama’s 
vroeger deden. Ook sommige oud-
springers konden het niet laten om 
nog een saltootje te wagen. Daar-
mee waren de trampolines de he-
le middag druk bezet. Rien de Rui-
ter werd op vijf december zeventig 
jaar. Ondanks zijn leeftijd is hij nog 
steeds actief bij SV Omnia 2000, als 
hulptrainer én trampolinespringer. 
In november won hij nog de Oldies 
Cup, een internationale wedstrijd 
voor oudere trampolinespringers.

Voetbal zondag
Toch winst FC Aalsmeer 
op Real Scranang: 2-1
Aalsmeer - Er zijn van die wed-
strijden, waarin je van te voren een 
wedstrijd plan hebt gemaakt en dat 
plan ligt binnen een minuut aan dig-
gelen. Zo ookafgelopen zondag 6 
december. Scheidsrechter Colta had 
amper de wedstrijd laten beginnen 
of de stand had al een negatief sal-
do aan kunnen geven. Een verkeer-
de terugspeelbal op de doelman van 
FC Aalsmeer werd een prooi voor de 
razendsnelle Jurgen Daniel van Re-
al Sranang, maar zijn inzet ging tot 
ieders opluchting huizenhoog over. 
De FC Aalsmeer formatie was gelijk 
klaarwakker. Er waren wat verschui-
vingen bij FC Aalsmeer, zo stond 
Mark Schutte in de voorhoede. Re-
al Sranang was vooral gevaarlijk via 
de nummer 10, Geoffrey Verwey, die 
in de achtiende minuut tweemaal de 
kans kreeg om de score te openen, 
maar steeds stond doelman Veld-
man succes in de weg. Even later 
was het Bewar Casim die een com-
binatie aanging met Lennart Eber-
harte maar hier stond de doelman 
van Real Sranang succes in de weg. 
Juichen deden de bezoekers wel 
even later, een voorzet van Virgil Cla-
rence Liieuw-A-Soe werd van rich-
ting veranderd en verdween ach-
ter de kansloze Aalsmeer doelman: 
0-1. Met de stand 0-1 brak de rust 
aan. Een pauze die gebruikt werd 
door trainer Erwin Monnich om zijn 
mannen te waarschuwen dat hier 
toch wel de kansen lagen en men 
hier toch wel gebruik van moest 
maken. Ook in de kleedkamer van 
de scheidsrechter was er commen-
taar op het lachwekkende optreden 
van de assistent scheidsrechter van 

Real Sranang, de heer Leeuwin, hij 
werd ook gelukkig gewisseld. De 
tweede helft gaf een meer en meer 
aanvallender FC Aalsmeer te zien. 
Dat de wijze woorden van de trai-
ner invloed hadden op het spelletje 
bleek al gauw. Aalsmeer gooide al-
le schroom van zich af en zette meer 
en meer het vijandelijk doel onder 
vuur. In de vijfenzestigste minuut 
was het raak, een afstandsschot 
van Mark Schutte verraste de doel-
man van Real Sranang volkomen en 
de bal verdween tot ieders ontzet-
ting van Real’s kant in het doel: 1-1. 
Real Sranang was technisch gezien 
wel beter als de FC Aalsmeer, maar 
de Aalsmeerse ploeg toonde meer 
inzet en karakter, en dankzij deze 
twee dingen werd zij meer en meer 
gevaarlijker. Eberharter kreeg dank-
zij Barry Springintveld nog de kans 
om te scoren, maar de inzet werd 
geblokkeerd. Bewar Casim werd 
gewisseld voor Daimian Veldman 
die voor de nodige onrust in de ver-
dediging van Real ging zorgen. Vijf-
tien minuten voor tijd was het toch 
weer Lennart Eberharter die de he-
le Aalsmeer aanhang deed juichen. 
Met zijn snelheid wist hij de Re-
al verdediging in de luren te leggen 
inclusief de doelman van Real en de 
stand stond op 2-1. Na afloop een 
terechte blije trainer, Erwin Mon-
nich, die alle complimenten geheel 
naar zijn jongens verwees. “Gewon-
nen op karakter, en inzet. Ik kan het 
niet mooier verwoorden”, zei de dol-
gelukkige trainer. Komende zondag 
13 december wacht de uitwedstrijd 
tegen Swift. Aanvang: 15.00 uur
Theo Nagtegaal

Wedstrijden veldvoetbal

IJsclub Uiterweg houdt voor 
126ste maal jaarvergadering
Aalsmeer - Op woensdag 16 de-
cember houdt IJsclub Uiterweg 
haar jaarvergadering, alweer voor 
de 126ste keer. Aan de orde komen 
onder andere het jaarverslag van de 
secretaris en van de penningmees-
ter. Ook zijn er weer bestuursver-
kiezingen. Aftredend en herkies-
baar zijn Richard Pannekoek, Kees 
Joore en Jos Persoon. Ook zal de 
hernieuwde website worden geïn-
troduceerd. Na de sluiting van de 
vergadering is er in ieder geval een 

film van Siem Kooij te zien. Verder 
gaan de leden waarschijnlijk terug 
in de tijd; als er geen ijs was, orga-
niseerde de club spelletjesavonden. 
Maar dat wordt gedaan op een lu-
dieke en eigentijdse wijze. De leden 
en begunstigers van de IJsclub wor-
den van harte uitgenodigd om de 
jaarvergadering bij te komen wo-
nen. Deze vindt plaats in de Histo-
rische Tuin. De warme chocolade-
melk staat vanaf 19.30 uur en de 
vergadering begint om 20.00 uur.

10 Tallen klaverjastoernooi 
bij F.C. Aalsmeer vrijdag
Aalsmeer - Vrijdag 11 december de 
eigenlijke vuurdoop van de 10 tallen 
klaverjasavond in de nieuwe kanti-
ne van F.C. Aalsmeer aan de Beet-
hovenlaan. Zoals elk jaar wordt er 
weer fel gestreden om de eerste 
plaatsen van dit kaartfestijn dat ge-
lukkig nog steeds in stand wordt 
gehouden. Bij de jeugd wordt dit 
kaart spelletje klaverjassen, helaas 
bijna niet meer gespeeld, maar ge-
lukkig zijn er nog veel iets oudere 
die het wel spelen. Ook aanstaande 
vrijdag zijn er weer twaalf teams die 
meedoen zoals, Vriendenteam, All 
Out, Jonkies (ze zijn er nog), Blauw-
hoff, De Kwakel, Springfields, Jan-
sen, Outsiders, Veteranen, Van Vliet, 
Familie de Bok en Liefhebbers. Kort-

om een groep van 120 vrouwen en 
mannen gaan de Battle (lees strijd) 
met elkaar aan voor de eerste plaat-
sen. 
Vorig jaar was het team Springfields 
dat met overmacht won. Uiteraard 
goed gespeeld, goede kaarten ge-
had, maar er ook iets mee gedaan? 
Je kan goede kaarten krijgen maar 
als je er niets mee doet zal je ook 
geen winnaar worden en wat op 
zo’n avond ook belangrijk is, tot het 
eind je koppie erbij houden. Wel ge-
zellig meedoen, want dat staat voor-
op, maar verzaak of verzwak nooit. 
Aanvang van de avond is 20.00 
uur. Gelijk een mooi moment trou-
wens om de nieuwe kantine van FC 
Aalsmeer te bewonderen.

Zaterdag 12 december
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Zevenhoven 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Swift 3 12.00 u
F.C.A. 4 - HBC 2 12.00 u
Swift 9 - FCA 5 13.00 u
FCA 6 - Hertha 3 14.30 u
Vrouwen
Wartburgia VR.6 - FCA VR.1 13.15 u
Junioren
FCA A2 - VVC A3 12.00 u
Forza Almere B2 - FCA B4 10.00 u
FCA C2 - Haarl.Kennemerl. C1 10.15 u
RKAVIC C1 - FCA C3 12.00 u
Victoria C4 - FCA C4 15.45 u
FCA C5 - DSOV C3 10.15 u
FCA C6 - Legm.vogels C3 10.15 u
Pupillen
ZSGO/WMS D1 - FCA D1  9.30 u
FCA D2 - Swift D3  8.45 u
KDO D1 - FCA D3  9.00 u
Hertha D2 - FCA D4 11.15 u
FCA E2 - De Meer E1  8.45 u
Roda’23 E12 - FCA E7 10.15 u
Amstelveen F10 - FCA F11 11.00 u
IJmuiden F5 M - F12M 10.30 u
Meisjes
FCA MA.1 - Velsen MA.1 14.30 u
OFC MB.1 - FCA MB.1 12.00 u
FCA MD.1 - SDZ MD1 12.00 u

RKDES
Junioren
Amstelveen D6 - RKDES D3 12.00 u
Pupillen
Geel Wit E3 - RKDES E2 10.00 u
RKDES E5 - VVC E9 11.00 u
Amstelveen F2 - RKDES F2  9.00 u

RKDES F5 - NFC F4 11.00 u
Roda’23 F13 - RKDES F8 12.30 u
Vrouwen
Tos Actief VR.2 - RKDES VR.1 12.30 u
Meisjes
Roda’23 MC.3 - RKDES MC.1 12.30 u
Desto MC.3 - RKDES MC.2 13.30 u
RKDES MD.1 - DIOS MD,1 11.00 u
SCW
SCW 1 - Kon.HFC 1 14.30 u
VEW 3 - SCW 3 14.30 u
CSW 5 - SCW 4 11.45 u
VVC VET. - SCW VEt. 14.30 u
Pupillen
SCW D1 - Hoofddorp D7  8.45 u
SCW D2 - Sp.Martinus D6  8.45 u
SCW F1 - Sp.Martinus F3  8.45 u
SCW F2 - Velsen F4  8.45 u
VROUWEN.
SCW VR.1 - Bl.Wit (W) VR1 14.30 u
Meisjes
SCW MB.1 - ADO’20 MB.2 10.45 u

Zondag 13 december
F.C.AALSMEER
Swift 1 - FCA 1 14.30 u
Alliance’22 4 - FCA 2 14.00 u
De Meer 3 - FCA 3 14.30 u
FCA 5 - Pancratius 6 14.00 u
FCA 6 - DIOS 4 14.00 u

RKDES
De Germaan/Eland 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 3 - DSS 2 12.00 u
RKDES 6 - AFC 10 12.00 u
Junioren
RKDES C1 - KDO C1 10.00 u
Swift C5 - RKDES C4 10.45 u

Foto: www.kicksfotos.nl

Clubkampioenschappen Oceanus
Dick de Geus Bokaal voor 
Fabienne en Liam
Aalsmeer - Vrijdag 27 en zondag 
29 November stonden in het teken 
van de jaarlijks terugkerende club-
kampioenschappen bij de Ocea-
nus wedstrijdploeg. Vergezeld door 
een aantal gasten vanuit ZPCH om 
de wedstrijd officieel te maken ging 
vrijdagavond de strijd van start. De 
minioren jongens begonnen de 
avond met de 100 rugslag en met-
een werden de tijden flink aange-
scherpt, ook de heren gingen super 
van start en wisten de inschrijftijden 
aan te scherpen. Aangepast spor-
ten was vertegenwoordigd met Lo-
renzo Kliffen en Bram Grootjans en 
ook zij lieten even zien hoe goed ze 
kunnen zwemmen. De meiden had-
den de 100 vrije slag en de 50 of 100 
vlinderslag op het menu. Uitblin-
ker was toch wel Rachelle de Me-
ij. Zij scherpte haar tijd aan met 120 
procent. De allerjongsten minioren 
groep bestond uit 9 meiden en 1 
jongen. Op de 50 vrij gaven ze alles 
wat ze hadden waarbij Zarah Tas en 
Pippi Achterberg er een spannende 
strijd van maakten. Bij de 100 vrije 
slag deden Roan van Bakel, Tijn de 
Boer en Yves Maurice Vork niet on-
der voor elkaar, de boys finishte bin-
nen twee tiende van elkaar, waarbij 
Tijn en Yves Maurice exact dezelf-
de tijd lieten klokken. Stanley Mool-
huijsen, Sohrab Shirzad en Ruben 
van Vierzen doken alle drie onder de 
magische minuut. De vlinderslag le-
verde persoonlijke records op voor: 
Nina Bellaart, Madelief Blesgraaf, 
Mila van Duinhoven, Anouk Hilgers, 
Naomi Visser, Olivia Schalekamp, 
Sam Eveleens en Fabienne Vork. 
Deel 1 werd afgesloten door de 
jongste minioren met 25 meter vlin-
derslag en allen wisten ze het zon-
der diskwalificatie te halen, waarbij 
Elise Schipper en Pippi Achterberg 
er een zeer spannende race van 
wisten te maken, het kwam aan op 
de aantik, Elise was net iets eerder. 
Dag twee begon met 200 vrije slag 
van de afdeling aangepast sporten, 
waarbij Naresh Murli net iets eer-
der aantikte dan Lorenzo Kliffen en 
Rein Merlijn net voor Michiel Wolffs 
finishte. De 100 wisselslag leverde 
tijdsverbeteringen op voor: Romee 
Veldt, Nina Bellaart, Madelief Bles-
graaf, Naomi Visser, Olivia Schale-
kamp, Rachelle de Meij, Beau van 
Dommelen, Sam Eveleens en Anouk 
Hilgers. Liam Breebaart, Jayden v/d 
Bijl, Loek Boerlage, Luuk Scheuer, 
Michael Masseurs, Sebastian v/d 
Born, Aage Vermeeren, Tijn de Boer 
en Yves Maurice Vork scherpten al-
len de 100 meter schoolslag tijden 
aan. Ook de 50 rug leverde een 
pracht van een sportieve strijd op 
bij de jongste waarbij Zarah, Pippi, 
Esmee en Elise hun tijden verbeter-
den en Phaedra, Charlotte, Hannah, 
Lente en Floris mooie tijden zwom-

men als debutanten. Claire Corve-
leijn wist haar 100 meter rug tijd 
iets aan te scherpen, en ook Myr-
the van Vierzen haalde er maar liefst 
twee seconde vanaf. Bij de 50 vlin-
derslag leverden Jort Kemp en Li-
am Breebaart een mooie strijd om 
plaats 2 en 3. Jochem van Zanten fi-
nishte in 38,07 als eerste. Davy He-
ijsteeg vlinderde er 2 seconde vanaf, 
ook Tijn, Michael en Sebastian wis-
ten hun vlinderslag tijden naar be-
neden te zwemmen. Pippi, Zarah en 
Esmee doken alle drie op de finish 
af bij de 50 school. Een spannende 
race waarbij de uitslag bekend werd 
in tiendes van secondes. Pippi was 
net even sneller dan de twee ande-
re dames. De 100 schoolslag lever-
de geen winnares op bij de meiden 
Romee en Madelief tikte tegelijker-
tijd aan in 1.39,69. Nina, Danique, 
Rachelle, Naomi, Anouk en Myr-
the zwommen zichzelf naar een per-
soonlijk record op dezelfde afstand. 
Met nog twee afstanden te gaan za-
ten de kampioenschappen er bij-
na op. Op de 100 meter wissel tijds-
verbeteringen voor Jochem, Loek, 
Luuk, Michael, Sebastian, Aage, Da-
vy, Tijn en Yves Maurice. Naresh 
Murli en Lorenzo Kliffen wisten de 
100 meter vlinderslag tijd net niet 
aan te scherpen. De uitslagen wer-
den verwerkt en de clubkampioe-
nen van 2015 per jaargang zijn ge-
worden: Elise Schipper, Pippi Ach-
terberg, Zarah Tas, Femme Bol, Ro-
mee Veldt, Naomi Visser, Anouk Hil-
gers, Sam Eveleens, Fabienne Vork, 
Floris v/d Salm, Loek Boerlage, Jo-
chem van Zanten, Luuk Scheuer, 
Davy Heysteeg, Aage Vermeeren en 
Stanley Moolhuijsen. Elk jaar wordt 
ook de Dick de Geus Bokaal uitge-
reikt. Bij deze bokaal gaat het om de 
strijd van de ‘fina’-punten, een sy-
steem waarbij gekeken wordt wie er 
met zijn of haar tijden het dichtst bij 
een limiettijd zit. Bij de dames is ge-
wonnen door Fabienne Vork en bij 
de heren door Liam Breebaart. Het 
was wederom een mooi weekend. 

De jeugdwinnaars van het Kersttoernooi van vorig jaar.

Voor jeugd en senioren
Kersttoernooi Tennis2Tennis
Aalsmeer - Ook dit jaar wordt het 
tennis Kersttoernooi weer in de 
hal van Health & Sports Club aan 
de Beethovenlaan gehouden. Het 
event staat bekend als hét Kerst-
toernooi voor de regio. De leiding 
is in handen van Jolanda Ouwe-
hand, die namens organisator Ten-
nis2Tennis een prima programma 
heeft neergezet. Het toernooi loopt 
van 19 december tot en met 3 ja-
nuari. Doordeweeks overdag zullen 
de jeugd (8-16 jaar) en de senioren 

60+ spelen en in de avond en in het 
weekend treden de senioren aan. 
Om te zorgen dat spelers niet na 
een wedstrijd gelijk zijn uitgescha-
keld wordt in poules gespeeld. Zo-
wel in de enkel, als in de dubbels 
kan worden deelgenomen.
Naast het fundament van sportivi-
teit vindt Tennis2Tennis het ook be-
langrijk dat eenieder het gezellig 
heeft, voor, tijdens na het spelen. 
Net als natuurlijk de toeschouwers. 
Het is rondom Kerst en Oud en 
Nieuw, dus het moet ook een fami-
liefeestje zijn, waar partner en kin-
deren gewoon mee kunnen komen 
en zich welkom voelen bij de wed-
strijden. Inschrijven voor door deel-
name aan het Bouwcenter Blauw-
hoff Kersttoernooi kan via www.ten-
nis2tennis.nl of via www.toernooi-
klapper.nl. De inschrijving sluit op 
aanstaande zaterdag 12 december.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Voetbal jeugd
Zevenklapper RKDES F6
Kudelstaart - Na een vrij weekend 
voor RKDES F6 mochten de jongens 
zich zaterdagmorgen weer melden. 
Het was wel vroeg, namelijk vertrek-
ken om vijf voor acht, want de uit-
wedstrijd tegen Hillegom F8 begon 
al om kwart voor negen. De F6 star-
te met Thierry op doel en met ach-
terin Thomas Tijn en Jari. In de voor-
ste linie stonden Luuk Matthijs en 
Terre. Meteen vanaf de aftrap zoch-
ten de jongens de aanval wat al snel 
uitmondde in kleine kansjes, maar 
omdat de tegenstander met z’n allen 
voor het doel stonden was het moei-
lijk een gaatje te vinden. Het gaat-
je werd toch gevonden en wel door 
Tijn die uit een afgeslagen vrije trap 
van Matthijs verwoestend uithaalde 
en de 0-1 aantekende. Niet veel la-
ter was het Tijn die de corner nam 
en deze via een tegenstander achter 
de keeper zag verdwijnen 0-2. Na 
dit doelpunt kroop Hillegom F8 uit 
zijn schulp en kwam ze steeds dich-
ter bij het doel van Thierry. Toen er 
toch een doorbraak dreigde greep 
Thierry resoluut in en pakte de bal 
voordat het gevaarlijk werd. Na een 
tikkie breed van Terre kon Luuk op 
doel schieten, alleen lukte het hem 
niet de keeper te verslaan. Niet veel 
later raakte ook Matthijs met zijn 
schot de paal en wist Niels ook ver-
rassend van grote afstand op het 
doel te schieten. De keeper wist zijn 
schot echter te keren. Na een lange 
actie van Thomas wat eindigde met 
een schot kon Terre de 0-3 binnen 
tikken. Na een goede aanval kon 
Luuk vrij op doel schieten maar ge-
dragen door de wind belandde zijn 

schot op de lat. Terre wist vlak voor 
rust ook nog de 0-4 te maken we-
derom was er een actie van Thomas 
waarbij de keeper de bal niet kon 
klemmen en Terre snel ter plaat-
se was om de bal er in te schieten. 
In de rust wisselde Terre met Thierry 
en kon er begonnen worden aan de 
tweede helft. Met de wind in de rug 
kon Hillegom F8 hopen op wat meer 
kansen, maar de jongens van de F6 
lieten eerst van zich horen. Voor-
al Luuk die helaas niet zijn dag had 
zag eerst zijn schot gekeerd worden 
door de keeper en een tweede po-
ging ging naast. Toen Hillegom F8 
wist te counteren was het de oplet-
tende doelman Terre die de aanval 
onschadelijk maakte. De 0-5 kwam 
vanuit de solo van Thomas waarbij 
hij drie man wist te passeren voor-
dat hij raak schoot. De aanval opge-
zet van achteruit door Jari kwam bij 
Luuk terecht die te vroeg schoot en 
het daarmee de keeper niet moei-
lijk maakte. Matthijs kreeg ook nog 
zijn kans echter hij knalde nog maar 
eens keihard op de paal. Een afge-
slagen bal werd door Thomas opge-
pikt en tegen de touwen geschoten: 
0-6. Als klap op de vuurpijl was het 
Matthijs die de zevenklapper vol-
maakte door vanaf eigen helft op de 
keeper af te gaan en te scoren met 
een hard schot: 0-7. Toen de wed-
strijd was afgelopen en de penalty’s 
genomen waren gingen de jongens 
snel onder de douche, want bij te-
rugkomst bij RKDES kregen ze de 
beloofde patatjes met limonade en 
een extra frikadelletje vanwege het 
goede resultaat van de dag.

FC Aalsmeer F7 kampioen
Aalsmeer - Na een mooie na-
jaarscompetitie is de F7 van F.C. 
Aalsmeer afgelopen zaterdag 5 de-
cember kampioen geworden. De 
laatste wedstrijd werd gespeeld 
tegen HSV’69 F1, een tegenstan-
der van formaat. Na een reeks zon-
der puntverlies kon het kampioen-
schap de F7 niet meer ontgaan, 
maar het hele team was gebrand 
op een mooie wedstrijd. HSV bood 
direct flink tegenstand en het was 
even wachten op de eerste goal van 
topscoorder Taecke. Maar na een 
prachtige dribbel stond hij alleen te-
genover de keeper, even inhouden, 
kijken en scoren maar. Er werd goed 
overgespeeld en mooie combinaties 
zorgden ervoor dat de F7 het over-
wicht hield. Gwyneth speelde lekker 
scherp voorin en draaide vaak snel 
tussen bal en tegenstander. Snel 
afspelen en doorgaan maar weer. 
Toch lukte het de F7 niet meer om 
te scoren in de eerste helft, onder 
meer doordat HSV een topkeeper-
tje in de goal had staan. HSV brak 
net voor rust door de verdediging 
heen en verraste vaste keep Krysti-
an, ruststand 1-1. In de tweede helft 
stond alleskunner Bryan tussen de 
doelpalen, hij had een paar mooie 
reddingen en hield zijn doel schoon. 

Met de wind in de rug kwam de F7 
nu echt op stoom. Taecke scoorde 
snel na rust de 2-1 en Levi poeier-
de er met zijn harde superschot de 
3-1 in. Ook de 4-1 en 5-1 waren 
voor Taecke, waarvan 1 direct van-
uit een corner. Federico en David, 
beiden technisch mooie voetbal-
lers, speelden goed positiespel, lie-
pen vrij en speelden ook weer snel 
af. Federico maakte de 6-1 en het 
laatste doelpunt was verdiend voor 
David. Eindstand 7-1. De verdedi-
ging bleef ondanks de voorsprong 
goed scherp, Stijn en Rink gingen 
overal op af, bleven goed kijken en 
onderschepten menig gevaarlijke 
bal. Stijn voetbalt pas een half jaar, 
maar ontwikkelt zicht razendsnel. 
Rink deed er in de slotfase alles aan 
om nog een goaltje mee te pikken, 
maar het mocht deze keer niet luk-
ken. De jongens (en natuurlijk meis-
je Gwyn) hebben fantastische wed-
strijden gespeeld, ze zijn onder lei-
ding van topcoach Jet een hecht 
team geworden, dat per week beter 
gaat spelen, en vooral veel plezier 
heeft. Na het verdiende kampioen-
schap waren er frietjes van de club 
in de kantine en het hele team kreeg 
een beker en een diploma. Wat een 
feest!

Voetbal MB1
RKDES meiden kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 4 
december speelden de meiden van 
RKDES MB1 tegen Amstelveen 
MB1. Het was de laatste wedstrijd 
van het eerste halfjaar. De meiden 
lieten opnieuw zien dat ze in deze 
poule de sterkste ploeg is. 
Het team versloeg de meiden van 
Amstelveen met een dubbel cijfer, 
wat ook te verwachten was aan-
gezien de uitslagen het afgelopen 
halfjaar steeds meer weg hadden 
van een handbal uitslag dan van 

een voetbaluitslag. De kampioens-
titel is sinds vrijdag binnen en dit 
werd natuurlijk door de meegeko-
men fans, de dames en hun trainers 
en leiders gevierd! 
Er was een fotomoment op de mid-
denstip en natuurlijk waren er bloe-
men in de kleur van RKDES. Tot slot 
een vrolijk lied in de kleedkamer. 
Daarna gingen de kersverse kampi-
oenen naar huis. Meer weten over 
deze kampioenen? Kijk dan op de 
website: www.rkdes.com.

Huub wint weer 
op ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. Kom gerust eens kij-
ken. Op donderdag 3 december is 
het kaarten gewonnen door Huub 
Bouwmeester met 6638 punten, ge-
volgd door Alie van Weerdenburg 
met 5781 en Nico de Ron met 5012 
punten. Bij het jokeren was Bets 
Teunen de beste met 84 punten, op 
twee Gerard de Wit met 135 punten 
en op drie Hennie de Wit met 201 
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297- 340776.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 11 december 
is er weer een gewone kaartavond 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Iedereen is van harte welkom. De 
aanvang is 20.00 uur. Zaal open 
voor koffie, thee en inschrijving van-
af 19.30 uur. En op zaterdag 12 de-
cember staat de kwart marathon 
klaverjassen op het programma. In-
leg 10 euro, inclusief een lunch. De 
kwartmarathon begint om 10.00 uur 
en iedere klaverjasliefhebber is wel-
kom. Het koppelklaverjassen op vrij-
dag 4 december is gewonnen door 
Essy van Es en Marja van Schip met 
5405 punten, op twee Corry Bal-
der en Kees Meekel met 5316 pun-
ten en op drie Piet Gortzak en Fred 
Maas met 5307 punten. De poedel-
prijs was voor het koppel Marja van 
de Burg en Paolo Molia met 3450 
punten.

Alle deelnemers aan de hardloopclinic in 2015.

Atletiekvereniging Aalsmeer
Hardloopclinic voor zowel 
starters als gevorderden
Aalsmeer - Altijd al willen starten 
met hardlopen? Begin dan in janua-
ri. Atletiekvereniging Aalsmeer biedt 
de mogelijkheid om in het nieuwe 
jaar meer aan sport te gaan doen. 
Op zaterdag 9 januari begint een ne-
gen weekse hardloopclinic voor zo-
wel de startende als meer gevorder-
de hardloper. Je kunt er nog bij uit-
slapen ook, want de wekelijkse trai-
ningen op en rondom de atletiek-
baan aan de Sportlaan beginnen om 
10.30 uur. Dit is niet alleen gezellig, 
samen hardlopen, maar je leert over 
onderwerpen die met hardlopen te 
maken hebben, zoals hardlooptech-

niek, kleding en schoenen, voeding 
en afvallen, trainen met een sche-
ma, blessures en blessurepreven-
tie. Na afloop van deze clinic kun 
je gratis deelnemen aan de West-
einderloop. Deze wedstrijd over 5 of 
10 kilometer (en Kidsrun 1 kilome-
ter) wordt op zondag 13 maart geor-
ganiseerd door Atletiek Vereniging 
Aalsmeer in samenwerking met de 
Westeinder Adviesgroep. Enthou-
siast? Kijk op www.avaalsmeer.nl 
voor alle informatie en het inschrijf-
formulier. Aanmelden kan bij Mar-
jan van Ginkel via email: marjangin-
kelvan@gmail.com

Bingo-sjoelen 
in De Reede

Rijsenhout - Op vrijdag 11 decem-
ber houdt Sjoelvereniging Rijsen-
hout een speciale speelavond. Bin-
go-sjoelen staat op het programma. 
Plaats van samenkomst is dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat en 
de aanvang is 19.30 uur. De com-
petitieavond op 3 december is in de 
hoofdklasse gewonnen door Dirkjan 
Baardse met 2018 punten, in klasse 
A door Til Vermeer en Bertus Baas 
met elk 1716 punten, in klasse B 
door Martje Baardse met 1622 pun-
ten en in klasse C door Annie van ‘t 
Zelfde met 1504 punten.

Kaartavond 
Ons Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 15 decem-
ber staat weer kaarten op het pro-
gramma van buurtvereniging Ons 
Aller Belang. Er wordt gekaart in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
vanaf 20.00 uur. De deur gaat open 
om 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Er worden drie ronden 
gekaart. Tot slot wordt weer een 
leuke verloting gehouden waarmee 
mooie prijzen te winnen zijn.

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer laat zich 
aftroeven: 4-1 verlies
Aalsmeer - Het bleek ‘pakjesmid-
dag’ 5 december voor Aalsmeer Za-
terdag in Baarn tegen de plaatse-
lijke vereniging T.O.V. Met een ont-
luisterende 4-1 nederlaag kwam 
men er nog goed van af. Het was 
dat doelman Mike Eman vooral in 
de eerste helft in goede doen was, 
anders had het scorebord al bij rust 
op 4-0 gestaan. De anders zo soli-
de verdediging grossierde in fou-
ten. Ferhat Ozturk, Rutger van der 
Molen en Tim Suik van T.O.V. wa-
ren een obsessie voor de FC. Voor-
af had trainer Cor van Garderen al 
gewaarschuwd voor dit elftal. Fysiek 
sterk en harde werkers en als het 
moest – weg is weg-. Men liet zich 
echter vanaf de eerste minuut te-
rugdringen. Ook vanaf het midden-
veld kwam geen pass goed aan en 
voorin was de tegenstander moei-
lijk te passeren. Al in de 6e minuut 
kwam Ferhat Ozturk vrij voor Mike 
Eman, maar zijn schuiver ging via 
de paal achter. Aalsmeer was ge-
waarschuwd. In de 17e minuut kon 
Tim Suik vrij doorlopen, maar Mike 
Eman wierp zich voor de bal. Elke 
tweede bal was voor T.O.V. De koek 
was nog niet op. Nu was het de rap-
pe linksbuiten David Huizing die vrij 
voor de keeper opdook, maar weer 
hield hij de stand op 0-0. In de 30e 
minuut was het wel raak. Uit een 
voorzet van Tim Suik knalde Rut-
ger van der Molen vanaf 28 meter 
kiezelhard en onhoudbaar voor de 
keeper de bal in het doel. Een schit-
terend doelpunt, 1-0. De FC had 
zich in de eerste 35 minuten geen 
kans gecreëerd. Pas in de 39e mi-
nuut kwam Calvin Koster goed door. 
Toen voorkwam keeper Jeffrey de 

Beer een treffer. Nog voor de pau-
ze werd het 2-0. De Aalsmeer de-
fensie werd in de 43e minuut uiteen 
gescheurd en David Huizing maak-
te alleen voor Mike Eman geen fout, 
2-0. De FC mocht zijn handen dicht 
knijpen met deze stand na 45 minu-
ten. Cor van Garderen moest wel in-
grijpen. Hij bracht twee aanvallers 
in: Salih Yildiz en Mitchel van Fride-
rici voor Michal Kocon (onzichtbaar) 
en Tom Doeswijk (geblesseerd). 
Met Salih Yildiz op rechts kwam er 
meer ‘schwung’ in het spel. Het bal-
bezit was nu wel voor Aalsmeer. Uit 
het niets kreeg Calvin Koster in de 
64e minuut een goede kans. Alleen 
voor de keeper werd zijn schot tot 
corner verwerkt. In de 70e minuut 
kwam er weer hoop in de Aalsmeer 
gelederen. Uit een voorzet van Ro-
ger Grootfaam scoorde Wesley van 
Schaik met het hoofd de 2-1 en was 
er weer van alles mogelijk. Achter-
in werkte men niet zo erg mee. In 
de 77e minuut werd men alle kanten 
opgestuurd en besliste Tim Suik de 
wedstrijd met 3-1. Een eigen doel-
punt in de 81 minuut van Kevin Ver-
meij kon er ook nog wel bij: 4-1. 
Toen scheidsrechter Oussoren na 
90 minuten een einde aan de wed-
strijd maakte was T.O.V. drie punten 
rijker en FC Aalsmeer een illusie ar-
mer. Komend weekend zaterdag 12 
december speelt FC Aalsmeer (za-
terdag) de laatste thuiswedstrijd 
aan de Dreef tegen Zevenhoven. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Daar-
na verhuist het hele ‘circus’ naar het 
nieuwe complex aan de Beethoven-
laan. Ook is het de laatste wedstrijd 
van de eerste competitie helft. 
Jack van Muijden

Piet winnaar op 
de OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 16 
december vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 2 december is 
gewonnen door Piet Straathof met 
5112 punten, op twee Bep van Net-
ten met 5087 punten, op drie Ger-
rit van der Geest met 4808 punten 
en op vier is Theo Reuling geëindigd 
met 4794 punten.

Programma 
handbal 

Donderdag 10 december:
20.00 u: FIQAS heren 1 – 
 Lions (BeNe League)

Zaterdag 12 december:
09.00 u: FIQAS D4 – HVBS
09.00 u: FIQAS E2 – 
 Monnickendam
09.45 u: FIQAS D3 – SDS
09.55 u: FIQAS E1 – Lelystad
10.35 u: FIQAS jongens C1 – 
 Leidsche Rijn
10.45 u: FIQAS D2 – Lelystad
11.40 u: FIQAS D1 – Dynamo
18.45 u: FIQAS heren S3 – 
 EHC (Tweede Divisie)
19.15 u: FIQAS heren 1 – 
 Bocholt (BeNe League)
20.45 u: FIQAS dames 1 – 
 PSV (Eerste Divisie)

Zondag 13 december:
10.00 u: FIQAS jongens C2 – 
 Vrone
11.00 u: FIQAS meiden B1 – 
 Geel Zwart (Jeugd Divisie)
12.10 u: FIQAS meiden A1 – 
 Velo (Jeugd Divisie)
13.20 u: FIQAS jongens B2 – 
 Olympia’89 (Jeugd Divisie)
13.30 u: FIQAS heren A1 – 
 Oliveo (Jeugd Divisie)
14.30 u: FIQAS jongens B1 – 
 Fidelitas (Jeugd Divisie)
15.15 u: FIQAS heren 2 – 
 Sittardia (Eerste Divisie)
15.40 u: FIQAS dames 4 – US
16.30 u: FIQAS dames 3 – KDO
16.50 u: FIQAS heren 4 - Lotus 

Alle thuiswedstrijden van FIQAS 
worden gespeeld in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek 
is van harte welkom.

BeNe League handbal
Geen punten voor FIQAS
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer speelden twee uit-
wedstrijden binnen drie dagen en 
kwamen uiteindelijk zonder punten 
thuis. Het begon donderdagavond 
met de (inhaal)wedstrijd bij Targos/
Bevo in Panningen. Een lastige te-
genstander, zeker in eigen huis, die 
het de afgelopen weken goed doet. 
Het werd dan ook een spannende 
partij, die grotendeels gelijk op ging. 
Dan weer nam FIQAS Aalsmeer de 
leiding (5-6), dan was er weer een 
voorsprong voor Bevo: 7-6, even la-
ter weer 8-9 en de ploegen gingen 
rusten bij 12-12, na een prachti-
ge stop van Gaby Birjovanu. Ook in 
de tweede helft vielen de doelpun-
ten het eerste kwartier om en om: 
21-21. In de slotfase wist Bevo ech-
ter een klein gaatje te slaan (25-23) 
omdat het de kansen beter wist te 
benutten. Het lukte de Aalsmeer-
ders niet meer om de aansluiting te 
vinden en zo ging de winst naar de 
thuisploeg: 29-24. Twee dagen zaten 
de mannen alweer in de bus rich-
ting Antwerpen om te spelen tegen 
KV Sasja. Vanaf het begin werd er in 
hoog tempo gespeeld. Tot 3-3 vielen 
de doelpunten om en om, daarna 
was er steeds een voorsprong voor 
FIQAS Aalsmeer: 5-8 na een straf-
worp van Robin Boomhouwer. Sasja 
knokte zich terug tot 9-9 en wist er 
vlak voor rust zelfs 12-11 van te ma-
ken, maar dankzij goals van Rodrigo 
Huttinga en Kevin Hooijman was het 
halverwege toch weer 13-14. In de 
tweede helft bleef FIQAS Aalsmeer 

aan de leiding, al werd het gaatje 
nooit groter dan twee punten. Af en 
toe wisten de Belgen weer op ge-
lijke hoogte te komen, maar toen 
het zes minuten voor tijd 24-26 
werd, leek de winst toch mee naar 
Aalsmeer te gaan. Niets was echter 
minder waar, want in de slotminuten 
lukte het hen niet meer om te sco-
ren, terwijl Sasja dichterbij kwam, 
gelijk maakte en er uiteindelijk ook 
nog met de zege vandoor ging: 28-
26. Lichtpuntje was de terugkeer 
van Wai Wong in de ploeg die met-
een weer drie keer scoorde. Komen-
de week wachten de Aalsmeerders 
opnieuw twee wedstrijden, al zijn 
die wel allebei in de Bloemhof. Eerst 
komt vanavond, donderdag 10 de-
cember, koploper OCI/Lions op be-
zoek (aanvang 20.00 uur), op zater-
dag 12 december gevolgd door een 
treffen met het Belgische Bocholt. 
Aanvang: 19.15 uur. Publiek is beide 
avonden welkom in de sporthal aan 
de Hornweg. 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 14 de-
cember houdt buurtvereniging Al-
len Weerbaar weer een kaartavond 
voor liefhebbers. Het is de laatste 
kaartavond in het jaar 2015. In het 
nieuwe jaarwordt de draad weer 
opgepakt op maandag 11 janua-
ri. De kaartavond in is het Middel-
punt in de Wilhelminastraat en be-
gint om 20.00 uur. De zaal gaat open 
voor koffie, thee en inschrijving van-
af 19.30 uur. Ook een avondje gezel-
lig klaverjassen of jokeren? 

Kom een keer meedoen, er zijn 
nog plaatsen vrij. Inlichtingen via 
325040. De kaartavond op 30 no-
vember is gewonnen door Frans 
Braat met 5182 punten, gevolgd 
door Dirk Janmaat met 5113 punten 
en Piet Könst met 5032 punten. De 
poedelprijs was voor Tonnie Könst 
met 3805 punten en de marsenprijs 
ging naar Lida de Nooij. Bij het jo-
keren was de hoogste eer voor Mar-
ty Groenendijk en onderaan eindig-
de Jopie de Vries.

ZABO ronde 6 
in Proosdijhal

Kudelstaart - Zaterdagavond 12 
december wordt de ZABO compe-
titie voortgezet met de zesde speel-
ronde van het seizoen. Er wordt dit-
maal gevoetbald in de Proosdijhal 
aan de Edisonstraat 6. De ZABO be-
gint de voetbalavond om 18.35 uur 
met de wedstrijd LEMO tegen Am-
sec Piller. Om 19.20 uur is de aftrap 
bij Koning Nieuwendijk tegen EZ 
Flower. Om 20.05 uur speelt Kid’s 
Actief tegen FC Madrevo. Om 20.50 
uur gaat IBH Aalsmeer het opne-
men tegen koploper Sportcafé de 
Midi’s en om 21.35 uur is er als af-
sluiter de partij Café Sportzicht te-
gen Atlas Lions. Sportliefhebbers, 
oud-leden en belangstellenden zijn 
van harte welkom. De toegang in 
het 40-jarig ZABO-jubileumjaar is 
gratis. 

Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
5-15, Atlas Lions 5-12, Amsec Piller 
5-9, Kid’s Actief 5-9, IBH Aalsmeer 
5-6, LEMO 5-5, EZ Flower 4-4, Café 
Sportzicht 5-4, Koning Nieuwendijk 
5-3, FC Madrevo 4-3.

Kerstkienen bij 
Supportersclub

Kudelstaart - Vrijdagavond 18 de-
cember organiseert de Supporters 
Vereniging Kudelstaart een kerst-
kienavond. 
Veertig fantastische prijzen waaron-
der kerstpakketten, waardebonnen 
en diverse andere prijzen staan de-
ze avond weer uitgestald op de ta-
fels. Na vier ronden een pauze om 
even op adem te komen en de kelen 
te smeren. Daarna verder met ronde 
vier tot en met acht. Aan het einde 
van deze avond is er de extra kien-
ronde met altijd een prijs van onge-
veer 125 euro. Dus ook voor u deze 
avond de kans om er een of meer-
dere prijzen mee naar huis te ne-
men. Kom ook gezellig kienen in het 
dorpshuis te Kudelstaart. Aanvang 
is 20.30 uur.

Kerstkienen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De lang verwachte 
kerstkien wordt weer gehouden op 
woensdag 16 december bij buurt-
vereniging Hornmeer. De kerstvrou-
wen hebben weer een prachtig as-
sortiment aan prijzen ingekocht, 
vooral in de kerstsfeer. Iedereen 
is van harte welkom, neem gerust 
u buurman/vrouw mee, hoe meer 
zielen hoe meer lol. De aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
Het kerstkienen is in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. 
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