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Nieuwbouw - Verbouw - reNoVatie

Annemieke’s 
Vuurwerkwinkel
Machineweg 3 • 1432 eK aalsMeer

Tel 0297-385281

Vuurwerk
kopen nu

Voor online bestellen:
www.vuurwerkbestelling.nl
of uiteraard in de winkel

Kerstexpositie 2016

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 10 december 2016 t/m 
zondag 1 januari 2017

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

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.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

Wij wensen u 

gezellige kerstdagen 

en een goede 

jaarwisseling toe!

Nicolette & Mellanie
en medewerkers

Komt u op donderdag 22 
of vrĳ dag 23 december 

genieten van ons 
kerst sluitingsmenu?

4 GANGEN DINER 
keuze uit vis, vlees of 

gecombineerd
€24,95 p.p. 

Hierna zĳ n wĳ  gesloten 
tot en met 31 december.

en medewerkers

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

“We zijn best bofkonten”

Burgemeester bij 65-jarig 
getrouwd echtpaar Kniep
Aalsmeer - Het echtpaar Kniep is 
65 jaar getrouwd en afgelopen dins-
dagmiddag 13 december is burge-
meester Jeroen Nobel bij het bril-
janten huwelijkspaar op bezoek ge-
weest. De burgemeester meldt zich 
keurig op tijd bij het klaar zitten-
de echtpaar Kniep in de Ophelia-
laan. Een mooie bos bloemen na-
mens de gemeente, alsmede een 
kopie van de trouwakte wordt over-
handigd en door mevrouw Kniep-
Veuger wordt lekker een kop thee 
voor hem ingeschonken met daarbij 
heerlijke kerstchocolade. De doch-
ter van het echtpaar is aanwezig. 
Hun zoon, die door de spierziekte 
MS in een rolstoel zit, is thuis. Er zijn 

vijf kleinkinderen gekomen en ze-
ven achterkleinkinderen. “Daar be-
leven we altijd veel plezier aan!” Al-
dus Willem Joris Kniep, vernoemd 
naar zijn vader die Joris Willem 
heette en bekend was in Aalsmeer 
van de Aalsmeerse Melk Centra-
le (AMC). Op de hondenkar, waar-
mee melk werd gevent op onder an-
dere de Uiterweg, stond J.W. Kniep. 
Meneer begint honderduit te ver-
tellen over zijn studietijd in de oor-
log, zijn tewerkstelling in Duits-
land, de bevrijding door het Russi-
sche leger te paard en hoe hij een 
aantal keren in het sanatorium te-
rechtkwam in Laren met TBC. Pak-
kende verhalen. “Ik sprak Russisch 

en Frans en kon derhalve tolken. Na 
de oorlog ben ik mijn studie schei-
kunde weer op gaan pakken en heb 
naast mijn werk als winkelbedien-
de bij boekhandel Scheltema op 
het Rokin in Amsterdam een studie 
wiskunde gedaan. Vervolgens ben 
ik het leraarschap ingerold en ben 
tot mijn VUT docent wiskunde ge-
weest op een HBS in Amsterdam.” 
Hij heeft zelfs meegeschreven aan 
de moderne wiskundeboeken van 
Wolters-Nordhoff. Mevrouw Kniep 
heeft tijdens de oorlogsjaren op een 
postkantoor gewerkt en was ook 
nog even correctrice van de Nieu-
we Meerbode. 
Later was ze thuis voor de kinderen 

Joost de Vries al dertig jaar actief bij vrijwillige korps

3 Jubilarissen bij Brandweer 
Aalsmeer in zonnetje gezet
Aalsmeer - De landelijke korps-
avond van de vrijwillige brandweer 
Aalsmeer vond vrijdag 9 december 
plaats. Een gezellige avond met al-
le brandweermannen en -vrouwen 
en hun partners in de kantine van 
de kazerne aan de Zwarteweg. De 
avond heeft ook altijd een offi cieel 
tintje. Er worden diploma’s en cer-
tifi caten uitgereikt. Brandweerlie-
den volgen ieder jaar extra cursus-
sen en oefenavonden om zich te be-
kwamen als bijvoorbeeld chauffeur 
en pompbediende en om bevorde-
ringen tot onder andere ploegchef, 
oefenleider en hoofdbrandwacht 
te behalen. Tijdens de korpsavond 
worden deze diploma’s en certifi ca-
ten altijd uitgereikt door de burge-
meester. Burgemeester Jeroen No-
bel mocht vijf diploma’s, twee certi-
fi caten, twee aanstellingen bij wijze 
van proef en een vaste dienst aan-
stelling na twee jaar uitreiken.

En burgemeester Nobel mocht drie 
jubilarissen in het zonnetje zetten. 
Marcel Brouwer en Paul Hoek zet-
ten zich alweer 12,5 jaar in als vrij-
williger bij het korps Aalsmeer. En 
dat is een onderscheiding en een 
bloemetje waard! Er is natuurlijk al-
tijd een overtreffende trap en in dit 
geval één die er met kop en schou-
ders bovenuit stak. Joost de Vries is 
maar liefst al 30 jaar brandweerman 
in Aalsmeer. Hulde! Ook voor deze 
jubilaris (bekend bij velen als be-
stuurslid van de Stichting Pramen-
race In Ere (SPIE) en van de Stich-
ting Sinterklaas in Aalsmeer) een 
medaille en een boeket bloemen.
Het was een gezellige en feestelij-
ke avond. Burgemeester Nobel liet 
in een reactie weten trots te zijn 
op de jubilarissen en op alle ande-
re leden van het korps Aalsmeer, die 
24/7 paraat staan voor de veiligheid 
van alle inwoners van de gemeente.

Diploma’s en certifi caten
Aan Nick Cornelissen zijn de diplo-
ma’s voor voertuigbediener, pomp-
bediener en chauffeur en het cer-
tifi caat voor oefenleider uitgereikt. 
Ook is Nick bevorderd tot hoofd-
brandwacht. 
De diploma’s voertuigbediener, 
pompbediener en chauffeur zijn 
eveneens overhandigd aan Sebasti-
aan Hoffman. Rik Jonkman heeft de 
aanstelling als clusteradviseur ge-
kregen, Youri Kersloot is benoemd 
tot senior manschap, Marc Naber 
mag zich nu ploegchef noemen en 
Anco Pothuizen is beloond met het 
certifi caat oefenleider en is bevor-
derd tot hoofdbrandwacht. 
Aanstellingen bij wijze van proef 
zijn uitgereikt door brandweercom-
mandant Leen Schaap aan Michael 
Hendriks en Stephan Mersie Baar-
se. In vaste dienst na twee jaar is 
Dennis Sterk. 

De 3 jubilarissen bij brandweerkorps met burgemeester Nobel en commandant Schaap. Foto: www.kicksfotos.nl

en vermaakte zich daarnaast pri-
ma met handwerken, knutselen en 
sporten. “Ik zat op tennis, hockey 
en zwemmen. Nu doe ik niks meer. 
Ik heb er gewoon geen zin meer 
in.” “Nou mam, je maakt toch nog 
prachtige kaarten!” Roept dochter. 
Mevrouw haalt een aantal exem-
plaren en toont deze aan de burge-
meester. Ze zijn prachtig. Meneer 
Kniep leest veel, vooral romans over 
de geschiedenis. “Momenteel de 
Romeinse geschiedenis. Dat vind ik 
hartstikke interessant. Wandelen en 
fi etsen doe ik ook graag.” Beiden rij-
den nog auto en zijn nagenoeg ge-
zond. “Het gehoor is bij mij en mijn 
vrouw wat minder, maar lezen zon-
der bril gaat mij nog goed af. We zijn 
best bofkonten.” Te bedenken dat ze 
91 en 93 jaar oud zijn, zijn ze dat ze-
ker!

Feest met buren en familie
“Het was voor mij geen liefde op 
het eerste gezicht.” Zegt mevrouw 
Kniep. “Ik woonde in IJmuiden, 

maar kwam regelmatig in vakan-
ties naar mijn familie in Aalsmeer. 
Zodoende kenden we elkaar al van 
onder andere de VIBA (het open-
luchtzwembad bij de Watertoren).” 
Later, toen het gezin Veuger ver-
huisde naar Aalsmeer (sterker nog, 
er moest geëvacueerd worden van-
uit IJmuiden, zodoende belandden 
zij hier), werd er gedanst en daar 
sloeg de vonk over. “We zaten alle-
bei in een andere dansgroep, maar 
hij stond me gewoon steeds op de 
wachten na de dansles. En van het 
een kwam het ander.” In eerste in-
stantie woonde het echtpaar in een 
ark naast de sloot waar ook De Vlijt 
gevestigd was. In 1958 verhuisde 
het stel naar de Ophelialaan waar 
ze nog steeds met plezier zelfstan-
dig wonen. Op de avond van de bril-
janten huwelijksdag zijn alle buren 
uitgenodigd en zal er feest worden 
gevierd. Zondag 18 december wordt 
er geproost in de Zotte Wilg met fa-
milie en vrienden.
Door Miranda Gommans-Breur

Foto: Davey Photography/Rob Franken 

Vol gas over de brug voor 
reconstructie ongeval
Aalsmeer - Afgelopen zondag 11 
december heeft de politie Amster-
dam-Amstelland een reconstruc-
tie gedaan naar aanleiding van het 
ernstige verkeersongeval op de 
Aalsmeerderbrug op zondagavond 
30 oktober. Tussen zeven in de och-
tend en vier uur ’s middags was de 
provinciale weg tussen de Vuur-
steen in Hoofddorp en de Dorps-
straat van Aalsmeer enkele keren 
volledig afgesloten. Met de Volvo 
van de politie werd diverse malen 
met hoge snelheid over de brug ge-
reden. Er werden metingen verricht, 
foto’s en fi lms gemaakt. De recon-
structie trok ook veel kijkers, die ui-
teraard op veilige afstand werden 
gehouden. De auto kwam vanaf de 
richting Hoofddorp en is met een 
behoorlijk hoge snelheid tegen de 
brug aangereden en op z’n kop op 
de balustrade van de brug beland. 
De wagen was totaal vernield. Voor 
de exacte toedracht van dit ongeval 
en de mogelijk gereden snelheid is 

de reconstructie gedaan. Er waren 
enkele getuigen en zij hebben hun 
verhaal verteld bij de politie. Dat de 
auto behoorlijk hard heeft gereden, 
werd door allen verklaard. Vandaar 
dat de politieauto ook enkele keren 
vol gas de brug passeerde. 
De reconstructie is uitgevoerd op 
last van justitie. De Poolse bestuur-
der van de verongelukte auto kan, 
als blijkt dat te hoge snelheid de 
oorzaak van de aanrijding is, dood 
door schuld ten laste gelegd wor-
den. Tot zolang blijft hij verdachte. 
De bestuurder is overigens sinds 
enkele dagen uit het ziekenhuis en 
gaat in Nederland revalideren. De 
twee zwaar gewonde passagiers, 
die naar Polen zijn vervoerd, liggen 
nog altijd in het ziekenhuis en kun-
nen vooralsnog niet gehoord wor-
den. De vierde inzittende ligt even-
eens nog in het ziekenhuis, in Ne-
derland. De om het leven gekomen 
passagier is een 26-jarige Poolse 
man.

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

DEMONSTRATIE:
LAMPE BERGER
DE IDEALE GEUR IN HUIS
ZATERDAG 17 DECEMBER VAN 10.00 T/M 17.00 UUR

EXTRA KOOPMOMENTEN:
VRIJDAGAVOND 16-12-2016 TOT 21.00 UUR

MAANDAG 19-12-2016 VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

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

129e jaargang

OPLAGE: 17.950

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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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!
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de 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
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

Cursus ‘Omgaan 
met dementie’

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer 
start een cursus ‘Omgaan met De-
mentie’ voor partners van iemand 
met dementie. Deelnemers krijgen 
informatie over dementie en tips en 
handvatten voor het omgaan met 
de veranderende partner. Daar-
naast is volop gelegenheid voor 
het delen van ervaringen. De cur-
sus start op 8 februari van 10.30 tot 
12.30 uur en bestaat uit zes weke-
lijkse bijeenkomsten. Locatie: Man-
telzorg & Meer aan de Laan van de 
Helende Meesters 431 in Amstel-
veen. Aanmelden kan tot 1 februa-
ri. De cursus is bedoeld voor man-
telzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 
Uithoorn. Voor meer informatie en 
aanmelden kan contact opgenomen 
worden en via 020-3335353, e-mail 
info@mantelzorgenmeer.nl of kijk 
op www.mantelzorgenmeer.nl. 

Beeldenexpositie 
Amsterdamse Bos

Aalsmeer - De beeldententoon-
stelling van de Nederlandse Kring 
van Beeldhouwers (NKvB) in sa-
menwerking met het Amsterdam-
se Bos is verlengd tot en met 31 de-
cember. Tien beelden zijn dichtbij 
elkaar geplaatst zodat de bezoeker 
van het ene naar het andere kunst-
werk wordt gelokt. Ze staan of lig-
gen in de prachtige zichtas vanaf 
de top van ‘de heuvel’ (het hoogste 
punt in het Bos) naar het water van 
de kleine vijver. De beelden zijn zeer 
verschillend, maar hebben zoals ie-
der jaar één overeenkomst: het ma-
teriaal is hout uit het Amsterdamse 
Bos. Thema is ‘Natuur in Verbinding’. 
De kunstenaars zijn Ninette Koning 
(Kudde), Irma van Koningsbrug-
gen (Een Amsterdams Bosbeeld), 
Mai Movrin (Koppelstuk), Dick Si-
monis (Hochsitz), Godelieve Smul-
ders (Stop rape today), Henk van 
Bennekum (Ode aan Brancus), Na-
tasja van der Meer (New life), Mo-
niek Westerman (Vuurboom), Fredy 
Wubben (Het kosmische ei) en Gon-
da van der Zwaag (Shelter of hope).

Kerstconcert in 
Urbanuskerk

Bovenkerk - Op zondag 18 de-
cember brengt Koor Aurora in sa-
menwerking met het Harmonie Or-
kest Amstelveen welbekende Kerst-
liederen ten gehore in de Urbanus 
kerk te Bovenkerk. Belangstellen-
den worden van harte uitgenodigd 
om dit Kerstconcert, waarbij ook 
samen gezongen zal worden, bij te 
wonen en te komen genieten van de 
Kerstsfeer! Na afloop van het con-
cert is er nog gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten en na te praten 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. De toegang is gratis en 
het concert begint om 15.30 uur.

Koffieochtend in 
Open Hof Kerk

Aalsmeer - Op dinsdag 20 decem-
ber is er tijdens de koffieochtend 
in de Open Hof Kerk speciale aan-
dacht voor de geboorte van Jezus. 
Er zullen gedichten worden gele-
zen. Ook is er een korte overden-
king. Belangstellenden zijn van har-
te welkom. Het open huis is van-
af 10.00 uur en duurt tot ongeveer 
11.30 uur. Er is iets lekkers bij de 
koffie. Tijdens dit samenzijn zal er 
ook een collecte zijn voor de lief en 
leedpot. Op 27 december is er geen 
Open Huis. De eerstvolgende wordt 
gehouden op 3 januari. 

Kerst Trumpets 
of the Lord

Regio - Het jaarlijkse kerstconcert 
van Trumpets of the Lord heeft dit 
jaar een bijzondere soliste: Pearl Jo-
an. Met haar stem laat ze een on-
vergetelijke indruk achter. Ze stond 
vier keer in een uitverkocht Gelre-
dome, en bracht begin dit jaar haar 
EP Forward uit. Deze avond zal ze 
een aantal prachtige kerstliede-
ren laten horen en ook samen met 
het koor een aantal liederen zin-
gen. De gehele avond staat onder 
leiding van onze dirigent en pianist 
Rob van Dijk. Het kerstconcert vindt 
plaats op woensdag 21 december 
vanaf 20.00 uur in Protestantse Kerk 
de Rank aan de Eugenie Previnai-
reweg 14 in Nieuw Vennep. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij Arco Pruis-
sen via 0297 345011 en Bert van de 
Lagemaat via 06-51848146 en zijn 
per email te bestellen: info@trum-
petsofthelord.nl 

Concert 
‘Licht en Vrede’

Rijsenhout - Op zaterdag 17 de-
cember geeft het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer een uitvoering van Het 
Kerstoratorium ‘Licht en Vrede’ van 
Martin Zonneberg in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf 2. De aan-
vang is 20.00 uur en de toegang is 
gratis. Wel zal er een collecte zijn 
om de kosten te dekken. Het koor 
staat onder leiding van André Kees-
sen. Medewerking wordt verleend 
door Theo Griekspoor op orgel, so-
praan Mirelle Verheijen, dwarsflui-
tiste Monique Visser, gitarist Ivan 
Verkerk en trompettist Erik Wind. De 
lezingen worden verzorgd door Co-
by Kockelkorn.

Kerstlunch in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 21 de-
cember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting. Onder het genot van kof-
fie en/of thee even bijpraten. Aan-
sluitend is er van 12.00 tot 13.00 uur 
de kerstlunch. Schuif gerust aan om 
samen te genieten van eten en ge-
zelligheid. Belangstellenden zijn 
welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Daarna zijn de beheerders met 
kerstvakantie. Maar vanaf 11 janua-
ri is het elke woensdag weer Oost-
Inn-dag. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Handgemaakte kaarten voor 
Helping Hands in trek
Kudelstaart - Zondag 11 december 
vond de verkoop plaats van hand-
gemaakte kerstkaarten in de paro-
chiekerk van sint Jan Geboorte. De 
zussen Thea en Willy verkochten de 
door hen zelf, en twee andere zus-
sen, gemaakte kaarten na de ge-
zinsviering achter in de kerk. Hoe-
wel een aantal mensen er niet op 
gerekend hadden, werd er toch flink 
verkocht. Samen met de opbrengst 
in de parochiekerk van Thea en met 
de hulp van donateurs werd er een 
groot bedrag opgehaald voor zie-

kenhuis Helping Hands in Ado Eki-
ti in Nigeria. Zo veel dat het maxi-
mum bedrag ter ondersteuning bij 
de OSA, stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer, kan worden 
aangevraagd. Er wordt al op gere-
kend dat volgend jaar weer een ver-
koop van deze handgemaakte kaar-
ten kan plaatsvinden. Kaarten zijn 
ook te bestellen via gambiamis-
sion@gmail.com. Bellen kan ook: 
0297-325099. Kijk ook op de websi-
te www.freewebs.com/gambiamis-
sion voor meer informatie.

Kerstconcert in 
RK Kerk St. Jan

Kudelstaart - Op zaterdag 17 de-
cember kan in de RK Kerk St. Jan 
Geboorte genoten worden van het 
jaarlijkse kerstconcert. Aan het con-
cert werken kinderkoor ‘De Ku-
delkwetters’, zangkoor ‘Cum Ec-
clesia’ en muziekvereniging ‘Flo-
ra’ mee. Naast liederen door de ko-
ren is er veel ruimte voor de samen-
zang. Het is gebleken dat daar veel 
behoefte aan is. Kom genieten en 
lekker meezingen. Het concert be-
gint om 19.00 uur en duurt tot rond 
20.30 uur. Iedereen is van harte wel-
kom. De toegang is een vrijwillige 
bijdrage in de rode bus.

Koffie-ochtend 
voor iedereen

Rijsenhout - Op dinsdag 20 de-
cember gaan de deuren van de 
Ontmoetingskerk aan de Werf weer 
open voor de maandelijkse koffie-
ochtend. De gezamenlijke kerken 
bieden een gezellige morgen aan. 
De koffie staat om 10.00 uur klaar. 
Kerkelijk gebonden of niet, iedereen 
is hartelijk welkom. Rond half twaalf 
gaat een ieder weer naar huis. Ver-
dere informatie bij Klaas Kersloot 
via 0297-323774 of bij Gre Tuinstra 
via 0297- 331545.

Kerstzangdienst 
in Lijnbaankerk

Aalsmeer - Maandag 26 decem-
ber, 2e Kerstdag, wordt een zang-
dienst gehouden in de Lijnbaan-
kerk, Lijnbaan 5. Zangkoor ‘Evon-
do’ zal samen met leden van het 
Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht 
kerstliederen zingen. Er zullen ook 
veel liederen samen met de aan-
wezigen worden gezongen! Ton van 
der Horst, de dirigent van de koren, 
heeft de leiding en het orgel wordt 
bespeeld door Cees Vrooland. Do-
minee Pim Hogenbirk zal een kort 
openingswoord spreken. De kerst-
zangdienst begint om 10.00 uur en 
na afloop is er gelegenheid om sa-
men koffie te drinken in ‘de Bron’.

Penningmeester Stef Holling van OSA (links) met Mathijs Piet. 

Subsidiecheque OSA voor 
kinderdorp in Oeganda
Aalsmeer - In december is op-
nieuw een subsidiecheque uitge-
reikt door de OSA. De Stichting Kin-
derhulp Afrika heeft in 1987 in Na-
mugongo in Oeganda een kinder-
dorp opgericht waarvan de oude 
basisschool moet worden gereno-
veerd. Voor de renovatie is een be-
drag van 15.923 euro begroot. Er is 
geld ingezameld onder inwoners, 
die het kinderdorp een warm hart 
toedragen. Dit heeft een bedrag van 
2600 euro opgeleverd.
Via anderen fondsen hoopt de stich-
ting Kinderhulp Afrika het restbe-
drag bij elkaar te krijgen.
Penningmeester Stef Holling van de 
OSA mocht een subsidiecheque van 
2500 euro overhandigen aan Ma-
thijs Piet van Kinderhulp Afrika.
De verbouwing is inmiddels begon-
nen, begin februari hopen de men-
sen in Oeganda klaar te zijn voordat 

het nieuwe schooljaar begint. Meer 
informatie is te vinden op: www.kin-
derhulp-afrika.nl. Meer te weten ko-
men over de OSA kan via de websi-
te: www.osa-aalsmeer.nl

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte 
zijn een rode draad in hun gebed. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
op vrijdagavond 16 december om 
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. Aardig mis-
schien om eens mee te vieren! Iede-
re belangstellende is welkom.

Zondag familie-
kerstfeest

Aalsmeer - Op zondag 18 decem-
ber wordt het familiekerstfeest in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55 gevierd en iedereen wordt uitge-
nodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Jeannette en Nelleke gaan rond de 
kerstboom een verhaal vertellen, 
muziek maken, misschien wel een 
kerstspelletje spelen, wat lekkers 
eten en drinken en nog veel meer! 
Na afloop is er ook nog een cadeau-
tje. Zin om mee te doen? Kom ook. 
Vriendjes en vriendinnetjes mogen 
ook meekomen en natuurlijk ook 
vaders, moeders, opa’s en oma’s 
en andere familieleden. Het familie-
kerstfeest is kinderen van 0 tot 12 
jaar en hun (groot)ouders en begint 
zondagmiddag om 16.00 uur. Aan-
melden en informatie bij Marlies 
van Leeuwen via 0297-344969 of via 
westhill@dgaalsmeer.nl.

Kerstsamenzang 
op de Werf

Rijsenhout - Op zondag 18 decem-
ber wordt er op de Werf een kerst-
samenzang gehouden van 17.30 tot 
19.00 uur. Alle inwoners van Rijsen-
hout en omstreken zijn van harte 
welkom om samen kerstliederen te 
zingen ondersteund door de warme 
muzikale klanken van de Drumfan-
fare Melomanie. Om ook van binnen 
warm te worden zijn er kraampjes 
met koffie/thee, chocolademelk en 
erwtensoep. De kramen zijn vanaf 
16.00 uur geopend. Onder het toe-
ziend oog van de vrijwillige Rijsen-
houtse brandweer kunt u zich ook 
een beetje opwarmen bij het hout-
vuur in een aantal vuurtonnen. Sa-
men zingen is voor jong en oud. De 
tekst van de kerstliederen hoeft men 
niet uit het hoofd te kennen, er zijn 
tekstboekjes aanwezig en bij goed 
weer ook een beamer. Een klein 
zaklampje is misschien wel handig! 
Bij heel slecht weer wordt uitgewe-
ken naar de Ontmoetingskerk. 

‘Crescendo’ in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Op zaterdagavond 17 
december om 19.30 uur kan er in de 
eeuwenoude Dorpskerk in de Ka-
naalstraat een prachtig kerstconcert 
bijgewoond worden. Het Christelijk 
Urker Visserskoor Crescendo komt 
optreden. Het bekende mannenkoor 
komt met 100 man uit Urk onder 
leiding van Louwe Kramer. Orga-
nist deze avond is Pieter Heykoop. 
Het belooft een geweldige avond te 
worden met zang van het koor en 
samenzang. Het zal ongetwijfeld 
een volle kerk worden, aangeraden 
wordt de auto op het Praamplein te 
parkeren. De entree is 7 euro. Voor 
kinderen is de toegang gratis.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag dienst om 10u. met student 
T.A. de Boer uit Veenendaal en 
16.30u. dienst met ds. P.J. Weij 
uit Hardinxveld-Giessendam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-

dag 17u. in Kloosterhof Oecu-
menische viering met N. Kuiper. 
Zondag in Karmelkerk 9.30u. Eu-
charistieviering m.m.v. klein koor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof.

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

Zondag 10u. dienst met pastor 
C.A. Creemer, Kudelstaart. Om 
16.30u. Samenzang op de Werf. 

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27. Eerstvolgende op 
dinsdag 10 januari.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag. Eerstvol-
gende op 9 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
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag dienst om 10u. met dhr. 

Arno Post.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker: 

Steve van Deventer. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig. 

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

ds. M. Hogenbirk en 16.30u. met 
ds. A. Jansen. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met mevr. 

Ellen van Houten. Collecte voor 
Adventsproject SSE. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. Jong en ouddienst 
met ds. M. Vermeij.

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

A. van Heusden. Organist: J. Piet. 
Om 16.30u. Kerstfeest. Kinder-
nevendienst.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. A.S. de Winter, Nigtevegt. Or-
ganist: Th. Griekspoor. 

Zondag 
18 december
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Muziek/Cabaret
Donderdag 15 december:
* Comedyclub Badaboom met Roel 
Verburg in The Club van Studio’s 
Aalsmeer vanaf 20u.
Vrijdag 16 december:
* Flamenco-muziek op gitaar, zang 
en met dans in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Zaterdag 17 december:
* Charles Dickens vocalgroup van 
Caritas op Poldermeesterplein in 
Oost van 12.45 tot 14.30u.
* Kerstconcert met De Kudelkwet-
ters, Cum Ecclesia en Flora in St.Jan 
kerk, Kudelstaart van 19 tot 20.30u.
* Kerstoratorium ‘Licht en Vrede’ in 
Ontmoetingskerk Rijsenhout, 20u.
* Kerstconcert Urker Visserskoor 
Crescendo in Dorpskerk, Kanaal-
straat vanaf 19.30u. 
* Band Van Alles en Nog Wat in ca-
fé Sportzicht vanaf 21.30u.
Zondag 18 december:
* Kerstconcert Con Amore met Blok-
fluit ensemble in Open Hof Kerk, 
Ophelialaan vanaf 14.30u.
* Band Coolcast live in The Shack, 
Oude Meer vanaf 16u.
* Kerstsamenzang met Melomanie 
op Werf, Rijsenhout, 17.30 tot 19u.
* Kerstconcert Sonority in café Jop-
pe, Weteringstraat vanaf 19u.
* Halve finale ‘Stem van de Bok’ in 
de Bok, Dreef vanaf 19u.

Films
Zaterdag 17 december:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
17 en 18 december:
* Familiefilm ‘Sepp, de wolvenvriend’ 
in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en 
zondag om 15u. Woensdag 21 om 
14.30u. en donderdag 22 om 17u.
Woensdag 21 december:
* Documentaire ‘Kerst met An-
dré Rieu’ in Bioscoop Aalsmeer om 
19.30u. Ook 24, 25 en 26 december 
om resp. 13.15u, 19.30u en 15.15u.
Donderdag 22 december:
* Animatiefilm ‘The Red Turtle’ in Bi-
oscoop Aalsmeer vanaf 20u.

Exposities
Zaterdag 17 december:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
Om 13u. lezing Jan Willem de Wijn 
over ‘De geboorte van Schiphol’.
Tot en met december:
* Expositie leden van Fotogroep 
Aalsmeer om 15.30u. in wijkcentrum 
Voor Elkaer in Kudelstaart 
Tot 6 januari:
* Werken Dorrit Klomp in gemeen-

tehuis om 15u. Expositie te bezichti-
gen tijdens openingstijden. 
Tot en met 15 januari:
* Expositie Marianne Houtkamp in 
galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u.
Tot en met 22 januari:
* Expositie ‘Toegepaste kunst’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u.
Tot eind januari:
* Expositie ‘Samensmeltingen’ van 
Yvette van Moch in praktijk fysio-
therapie Kudelstaart. 

Diversen
Donderdag 15 december:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Kerstkien Supporting Kudelstaart 
in Dorpshuis vanaf 20.30u.
* Sjoelavond bij BV Oostend in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
15 en 16 december:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 16 december:
* Rotary Santa Run. Start 19u. bij 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Afterparty vanaf 20.30u. met optre-
den de Hucksters.
* Bingo-sjoelen in dorsphuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 17 december:
* Postzegel(ruil)beurs in Parochie-
huis, Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Kerstdiner gezamenlijke kerken 
‘Aalsmeer over Hoop’ in Down Town 
in Studiocomplex, Van Cleeffkade 
van 17 tot 21u.
Zondag 18 december:
* Watertoren aan de Kudelstaartse-
weg open van 13 tot 21u.
Maandag 19 december:
* Video monteren bij F&VA in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 20 december:
* Koffieochtend in Ontmoetingskerk 
Rijsenhout vanaf 10u.
* Koffie in de Open Hof Kerk, Ophe-
lialaan van 10 tot 11.30u.
* Kerstkaarten bij Ons Genoegen in 
Meander, Clematisstraat (naast het 
Kloosterhof), vanaf 19.30u.
Woensdag 21 december:
* Inloop van 9.30 tot 11.30u. en 
lunch van 12 tot 13u. in Oost-Inn in 
De Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.

Aalsmeer - Bioscoop Aalsmeer 
presenteert de nieuwe familiefilm 
‘Sepp, de wolvenvriend’. Hoog in 
de bergen woont de vrolijke jongen 
Sepp. Hij geniet van de natuur en 
het eenvoudige leven op de geiten-
boerderij van zijn ouders. Sepp heeft 
een bijzondere gave om met dieren 
om te gaan. Zijn beste vriend is een 
geit die hij kunstjes laat doen en hij 
sluit vriendschap met een wolf. Maar 
dan krijgt zijn vader, die onderweg is 
naar het dorp om zijn kazen te ver-
kopen, een ongeluk. Alle zelfge-
maakte kazen vallen van de wagen 
en storten in de rivier. Een rijke win-
kelier die aan het vissen is met zijn 
zoontje vindt de kazen en ziet het 
als een geschenk uit de hemel. Het 
leven van Sepp staat daarna volle-
dig op zijn kop. Zijn ouders hebben 

geen geld meer om eten te kopen. 
En worden onder druk gezet om ook 
Sepp zijn geit af te staan. Voor Sepp 
begint het avontuur nu echt, hij gaat 
op zoek daar een oplossing en krijgt 
daarbij hulp van de wolf! De film 
duurt 104 minuten en is te zien in 
de bioscoop aan de Van Cleeffka-
de op zaterdag 17 en zondag 18 de-
cember om 15.00 uur, woensdag 21 
december om 14.30 uur en donder-
dag 22 december om 17.00 uur. Ook 
aanraders: De nieuwe film ‘Sing’, de 
animatiefilm ‘The Red Turtle’, docu-
mentaire ‘Kerst met Andre Rieu’ en 
natuurlijk ‘Soof 2’. Kijk voor meer in-
formatie en filmtijden op de website 
www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten 
reserveren kan via 0297-753700 en 
via bioscoop@studiosaalsmeer en 
zijn te koop in het bioscafé.  

Flamenco met Yorgos, Juan 
en Kika vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - De virtuoze flamenco-
gitarist Yorgos Valiris woont al ja-
ren in Aalsmeer, maar geniet hier 
nog veel te weinig bekendheid. De 
vorige flamenco avond in Bacchus 
met Yorgos dateert alweer van 4 
jaar geleden. Hoog tijd voor een re-
prise en wel op vrijdagavond 16 de-
cember in het culturele café in de 
Gerberastraat. Yorgos Valiris, ge-
boren in Athene (Griekenland) in 
1958. Zijn relatie met de gitaar be-
gon op zijn vijftiende levensjaar. Be-
wogen door flamenco-muziek, ging 
hij in 1982 naar Sevilla, waar hij drie 
jaar de kunst van het flamenco-gi-
taarspelen leerde van mensen zo-
als Juan del Gastor, Carlos Herredia, 
Rafael Riqueni, en vooral Pedro Ba-
can. Van Juana Amaya en Farucco 
leerde hij flamencodansen te bege-
leiden. Sinds 1992 woont en werkt 
hij in Nederland. Zanger Juan Penas 
is in 1972 geboren in Spanje, maar 
verhuist al op jonge leeftijd naar 
Nederland (Enschede). Zijn Spaan-
se bloed verloochent zich echter 
niet. Al op zeer jonge leeftijd be-
gint hij flamenco te zingen, en volgt 
daarin de voetstappen van zijn opa, 
een goede vriend van de beroem-
de flamencozanger Pepe Marchena. 
Danseres Kika studeerde in 1989 
af aan de Rotterdamse Dansaca-
demie met specialisaties moderne 
dans en dansexpressie. Daarna ver-
bleef zij twee jaar in Madrid, waar 
zij zich definitief toelegde op fla-
mencodans. In de jaren erna volgde 
ze intensief lessen bij verschillende 
grootheden in Sevilla en Jerez. Het 

optreden vrijdag in Bacchus begint 
om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 
uur. De toegang bedraagt 15 euro. 
Reserveer tijdig kaartjes via www.
cultureelcafebacchus.nl

Zaterdag: Film
Zaterdagavond 17 december pre-
senteert Filmhuis Bacchus weer 
een mooie film. Helaas mag de titel 
niet genoemd worden, maar het is 
een Vlaamse film is die zich afspeelt 
rond een muziekcafé, een soort 
Bacchus in het kwadraat. Zaal open: 
20.30 uur. Aanvang Film: 21:00 uur. 
Entree 3,50 euro.

Kerstavond: Clip night
Voor iedereen die de Christmas 
Blues heeft omdat ie heel alleen 
Kerstfeest moet vieren, maar ook 
voor hen die opzien tegen twee da-
gen opgeklopte vrolijkheid met de 
familie, kom zaterdagavond 24 de-
cember naar Bacchus. Gewoon on-
gedwongen gezellig met gelijkge-
stemden onder elkaar Trouwens 
ook als je Kerst de most wonderful 
time of the year vindt en je het hart-
stikke gezellig vindt met je familie, 
ook gewoon langs komen. The more 
the merrier. Er wordt niet iets speci-
aals georganiseerd, maar er worden 
clipjes op grootscherm gedraaid en 
mogelijk ook een concert met de 
kans op meezingen met bekende 
liedjes. Misschien is er her en der 
een verdwaalde kerstbal te vinden.
Cultureel café Bacchus is de 24e 
open vanaf 21.00 uur en vanaf 21.30 
is het clip night.

Optreden Charles Dickens 
vocalgroup van Caritas
Aalsmeer - Na het grote succes 
van vorig jaar zal de Charles Dic-
kens vocalgroup van Caritas op-
nieuw een hartverwarmend optre-
den geven. Diverse kersthymnes 
worden ten gehore gebracht. Het 
optreden vindt plaats op zaterdag 
17 december op het Poldermees-
terplein in Oost. De vocalgroep zal 

tussen 12.45 en 14.30 uur op diver-
se plekken bij de winkels staan. Het 
winkelend publiek zal bij de kerstin-
kopen getrakteerd worden op 
mooie kerstliederen. Wat is er gezel-
liger om even van de liederen te ge-
nieten en in overweging te nemen 
waar Kerst werkelijk om gaat. Ieder-
een is van harte uitgenodigd.

‘Van Alles en Nog Wat’ 
zaterdag in Sportzicht
Aalsmeer - De band ‘Van Alles en 
Nog Wat’ speelt zaterdag 17 de-
cember in Café Sportzicht. Bijna 
tien maanden na hun laatste op-
treden in het gezellige café aan de 
Sportlaan keert de band terug om 
een muzikaal feestje te gaan bou-
wen. De band speelt Top40 liedjes 
van toen en nu in een mix van pop, 
rock en jazz. Het repertoire is ver-
nieuwd, maar niet alleen het reper-
toire. Ook de band heeft een ande-
re samenstelling gekregen. Zange-
res Jorinda Hoogeveen is een nieuw 
gezicht, net als dat van trompettist 
Rik Huijts. Vertrouwder is de aan-
wezigheid van Boris Bouwense op 
saxofoon, Hans Prent op de basgi-

taar, Nico Prent op de gitaar, Bas 
Middelkoop aan de toetsen en Pie-
ter Eggermont achter het drumstel. 
De bandleden spelen muziek omdat 
ze dat leuk vinden, er plezier aan 
beleven en dat graag met anderen 
willen delen. Met de feestdagen in 
het vooruitzicht en het nieuwe jaar 
op komst staat de band weer te po-
pelen om voor het Sportzichtpubliek 
te spelen en het belooft een waar 
spektakel te gaan worden. 
Wilt u genieten van een avondje leu-
ke, lekkere swingende  muziek in 
een leuk café? Kom dan naar Ca-
fé Sportzicht. Het optreden van ‘Van 
alles en Nog Wat’ begint rond de 
klok van 21.30 uur.

O’G2NE, dj Jean 
en Party Animals 
in Big Apple
Aalsmeer - Het jaarlijkse feestje 
voor alle vrijwilligers van Feestweek 
Aalsmeer is afgelopen zaterdag 10 
december gehouden. Het bestuur 
bedankt met dit feestje alle mede-
werkers en dit keer had ze ook groot 
nieuws te melden. Op zaterdag 1 
april gaat er een groots feest geor-
ganiseerd worden in De Big Apple 

van Studio’s Aalsmeer. Er komen di-
verse artiesten optreden en DJ Jean 
is gecontracteerd. De spots gaan in 
ieder geval aan voor de Party Ani-
mals, de Lawine Boys, Het Feest-
team en het meidentrio O’G3NE.  
Noteer 1 april alvast in de agenda, 
het is echt geen grap! Binnenkort 
volgt meer informatie van de orga-
nisatie. De Feestweek heeft al eer-
der een feest gehouden in het voor-
jaar in de Big Apple om hiermee de 
artiesten te kunnen bekostigen voor 
de Feestweek en om de entreeprij-
zen  betaalbaar te houden voor de 
bezoekers.

Gezellig weerzien ‘Waste’
Aalsmeer - De band ‘Waste’ ver-
zorgde afgelopen zaterdag 10 de-
cember een optreden in Joppe. De 
viermansformatie trok veel publiek. 
Het zat vol in het café en deze aan-
wezigen konden de bekende rock-
hits wel waarderen. Het was voor 
een groot aantal bezoekers ook een 
weerzien van vooral twee van de 
muzikanten van ‘Waste’. Inmiddels 
wonen beiden in Amsterdam, maar 
bassist Peter van der Linden en gi-
tarist Onno Postma komen van oor-
sprong uit Aalsmeer en hebben in 
het begin van hun muzikale carriè-
re als gastmuzikanten en invallers 
bij diverse bands uit Aalsmeer ge-
speeld. 
‘Waste’ heeft in 2006 behoorlijk suc-
cesvol deelgenomen aan de lande-
lijke Class of the Coverband com-
petitie. Enkele jaren geleden trad 
‘The Red Maddies’ uit Aalsmeer in 
dit voetspoor en wist eveneens ho-

ge ogen te gooien. Heel leuk was 
daarom deze avond dat ‘Waste’ een 
nummer versterking kreeg van gi-
tarist Nick Lommerse van ‘The Red 
Maddies’. Gezellig weer eens samen 
rocken! Veel gericht publiek de-
ze avond, waaronder ook familiele-
den van beide heren, die dit optre-
den aangrepen om ‘hun mannen’ te 
zien spelen in eigen dorp. Al met al 
een hele leuke avond voor zowel het  
publiek als voor de band. 

Zondag Sonority in Joppe 
Kerst nadert en dat betekent dat het 
tijd is voor het jaarlijkse optreden 
van popkoor Sonority. Zondag 18 
december zingt het koor in Café Bar 
Joppe in de Weteringstraat. Sonori-
ty zingt een greep uit het staand re-
pertoire. Iedereen is van harte wel-
kom. De aanvang is 19.00 uur en de 
toegang is gratis. Meer informatie 
op www.sonority.nl 

Coolcast met gastoptredens 
zondagmiddag in The Shack
Oude Meer - Het op één na laatste 
muzikale event in The Shack dit jaar. 
Omdat de laatste zondag op eer-
ste Kerstdag valt, gaan Hans Mille-
naar, Piet van Leeuwen, Jack Mul-
ler en Rob Ruijter dit jaar een mu-
zikaal feestje bouwen op zondag 18 
december in The Shack. Vier goeie 
muzikanten die altijd zin hebben 
in een feestje, en ook dit jaar zul-
len er weer diverse waaghalzen het 
podium betreden om samen met de 
mannen van Coolcast hun muzikale 
bijdrage te leveren. Het belooft dus 
weer een zeer gezellige zondag-
middag te gaan worden. Een mid-
dag vol live muziek met verrassen-
de gastoptredens. Kom kijken, luis-
teren naar wat er allemaal geprodu-
ceerd gaat worden op het podium in 
The Shack!

Hucksters!
Op kerstavond, zaterdag 24 decem-

ber, staan de Hucksters weer garant 
voor een spetterende Rockin’ X-
Mas Eve! Aanvang is 22.00 uur. De 
allerbeste manier om de kerstdagen 
in te luiden. 

Southside Blues en Wham
Ook in het nieuwe jaar heeft The 
Shack weer prachtige optredens 
geprogrammeerd. Southside Blues 
Revue geeft het startschot voor een 
nieuw muzikaal Shack-jaar op zon-
dag 8 januari. Zondag 15 januari 
staat er een zevenkoppige band op 
het podium, bestaande uit profes-
sionele muzikanten die een eerbe-
toon brengen aan George Michael 
en Wham. Een absolute aanrader!  
The Shack is aanstaande zondag 
18 december open vanaf 15.00 uur. 
Aanvang 16.00 uur, de entree is gra-
tis! Voor alle info: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in 
Oude Meer.   

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Klassieke gitaar
‘Juan Comtez’ € 65,-

Mondharmonica
‘Hohner Pioneer’ 

€ 14,95

Basgitaar ‘Cort’
€ 230,-

Groot assortiment
(gitaar)kabels

Mondharmonica
KOOPJE:

AANBIEDING:

TIP:

NIEUW:
Laatste werkdag 
in Studio’s
Aalsmeer - Nog maar een paar we-
ken werken en dan kan iedere in-
woner van Aalsmeer en omstreken 
op feestelijke wijze afscheid nemen 
van 2016. Dit jaar zorgt Studio’s 
Aalsmeer namelijk voor een spette-
rend feest op de Laatste Werkdag. 
Met een kroegentocht onder het-
zelfde dak en diverse live optredens 
wordt het een knallende afsluiter!

De partyband Jamento gaat ‘Down-
town’ omtoveren tot de perfecte 
feestlocatie. Met pure improvisa-
tie en veel enthousiasme brengt de 
band de grootste hits van toen en 
nu ten gehore. 
In ‘Hoek van Holland’ wordt de sfeer 
pas echt gezellig met het optreden 
van Richard Hollands. De leukste en 
gezelligste Hollandse meezingers 
zullen voorbij komen. De polonaise 
wordt vanzelf ingezet. Het feest be-
gint vrijdag 30 december om 16.00 
uur en is geheel gratis.

Roel Verburg bij 
Comedy Club
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
15 december, presenteert Come-
dy Club Badaboom de derde show 
dit seizoen. Deze keer is het podi-
um voor Roel C. Verburg. Ook en-
kele andere talentvolle cabaretiers 
gaan van zich laten horen. De show 
is in The Club in Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade en begint om 
20.00 uur. Kijk voor meer informa-
tie en het reserveren van kaarten op 
www.badaboom.tv. Het is de laatste 
van dit jaar, volgende op 14 februari.

Halve finale van 
Stem van de Bok
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
18 december is de halve finale van 
de talentenjacht de Stem van de 
Bok. Finalisten zijn Laura, Evert Jan, 
Kirsten, Sabine, John Lewis, Mikky 
en Tamara. Zij hebben de opdracht 
gekregen om tijdens de halve fina-
le naast een uptempo en een ballad 
ook een nummer te doen dat speci-
aal door de jury is uitgekozen. Kom  
gezellig zondag om 19.00 uur naar 
feesterij De Bok aan de Dreef 5. De 
toegang is gratis.

AGENDAGevarieerd filmaanbod voor iedereen

‘Sep, de wolvenvriend’ nu 
in Bioscoop Aalsmeer





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
15 december 2016

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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.

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

dag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm, via 
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te die-
nen;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en 
woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en 
16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH-
B02xK-OW01

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de be-
handelend ambtenaar. 

INSPRAAK VOOR CONCEPT ALGEMENE PLAATSELIJKE 
VERORDENING AALSMEER 2017

B&W geven de concept Algemene plaatselijke verordening 
Aalsmeer 2017 vrij voor inspraak voordat deze aan de raad 
wordt voorgelegd. Wijziging van de verordening beoogt ac-
tualisatie en deregulering van de regelgeving en administra-
tieve lastenvermindering voor burgers, ondernemers en de 
gemeente. 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer zijn van plan de 
gemeenteraad voor te stellen de Algemene plaatselijke veror-
dening Aalsmeer 2010 (APV) te wijzigen. De beoogde wijzigin-
gen van de APV hebben als doel actualisatie en deregulering 
van de regelgeving en administratieve lastenvermindering 
voor burgers, ondernemers en de gemeente. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk aangesloten bij de modelverordening van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en is rekening gehou-
den met het Collegeprogramma 2014-2018 ‘Samen voor Aals-
meer: zorgzaam, leefbaar en ondernemend’. Door het schrap-
pen, wijzigen en aanpassen van diverse APV-regels worden 
er door de gemeente simpelweg minder regels uitgevoerd en 
gehandhaafd. De dereguleringsslag zorgt er bijvoorbeeld voor 
dat een aantal voorheen vergunningplichtige handelingen 
straks niet meer vergunningplichtig zijn. Daarnaast hoeven 
straks een aantal activiteiten slechts gemeld te worden (er is 
geen vergunning meer nodig). Voordat het college de concept-
wijziging zal voorleggen aan de gemeenteraad, worden inge-
zetenen en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om 
eventuele zienswijzen in te brengen. 

Het concept van de Algemene plaatselijke verordening Aals-
meer 2017 ligt van 16 december 2016 tot en met 12 januari 
2017 tijdens openingstijden ter inzage in het Raadhuis, Raad-
huisplein1 te Aalsmeer. Daarnaast zijn de stukken te raadple-
gen via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen 
en belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze 
hieromtrent kenbaar maken bij het college, Postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer, 020-5404318. De gedurende deze periode inge-
diende inspraakreacties worden verwerkt in een inspraakrap-
port en vervolgens door het college ter besluitvorming aan de 
raad aangeboden.

RECTIFICATIE, AANVRAAG ONTVANGEN
- Azaleastraat 17, 1431 SH (Z-2016/063114), het plaatsen 

van een aanbouw aan de zijkant van de woning. Toelich-
ting: in de publicatie van 1 december 2016 bekendge-
maakt onder een foutief adres Azaleastraat 1.

- Helling 49, 1431 BR (Z-2016/061433), het kappen van 
bomen, het verleggen van parkeerplaatsen en plaatsen 
van een ketenpark. Toelichting: iIn de publicatie van 24 
november 2016 bekendgemaakt onder een foutief adres 
Helling 19.

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-
smartphones via Google Play.

- 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 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswij-
ziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bij houding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Walkowiak R.K. 26-08-1996 05-12-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.  
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Odrzywołek L.M. 23-07-1975 05-12-2016
Waikheeree N. 03-11-1979 05-12-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, 
uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het telefoon-
nummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee. 

VASTSTELLING REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE 
RAAD AALSMEER 2017 EN DE VERORDENING OP DE 
RAADSCOMMISSIES AALSMEER 2017

De raad heeft in zijn vergadering van 8 december jongstleden 
het Reglement van orde voor de raad Aalsmeer 2017 en de Ver-
ordening op de raadscommissies Aalsmeer 2017 vastgesteld. 
Deze verordeningen komen per 1 januari 2017  in de plaats 
van het Reglement van orde voor de raad Aalsmeer 2015 en de 
Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2015. De veror-
deningen uit 2015 zijn vervangen vanwege wijzigingen in de 
Gemeentewet. Ook krijgen fractieassistenten door de wijziging 
toegang tot alle stukken en zijn de reglementen aangepast 
aan de huidige praktijk. 

Met ingang van 15 december a.s. zijn de verordeningen terug 
te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer (onder 
bestuur en organisatie, Gemeentelijke Wet- en Regelgeving, 
Verordeningen) en op de website van Overheid.nl. 

TERINZAGELIGGING ONTWERPSTRUCTUURVISIE 
LANDELIJK GEBIED OOST 

Op 6 december 2016 hebben burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer het ontwerp van de structuurvisie Landelijk Gebied 
Oost vrijgegeven voor inspraak en overleg. Dit betekent dat 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

iedereen met ingang van 15 december 2016 t/m 25 januari 
2017 de ontwerp structuurvisie kan inzien. Dit is tevens de 
reactietermijn.

Wat is het doel van de Landelijk Gebied Oost?
Het gebied van de structuurvisie wordt globaal begrens door: 
een deel van de Hogedijk in het noorden, de Bosrandweg in 
het oosten, de Legmeerdijk in het zuiden en de Machineweg 
in het westen. Eind 2015 is de door de gemeenteraad de Nota 
van uitgangspunten Landelijk Gebied Oost opgesteld. Deze 
Nota is de start om te komen tot een gedragen structuurvisie 
voor de Oosteindedriehoek, Hornwegdriehoek en het Schinkel-
dijkje. Voor dit gebied is als enige tijd geconstateerd dat het 
verrommelt en dat de economische toekomst voor een groot 
deel van de bedrijven ontbreekt. In het kader van de ontwerp-
structuurvisie Landelijk Gebied Oost is met de eigenaren van 
de grotere percelen op individuele basis gesproken. Verder zijn 
er in maart en juli 2016 twee grote bijeenkomsten geweest 
met bijna alle eigenaren en omwonenden. De ontwerpvisie be-
schrijft waar de participanten met het gebied naar toe willen 
en geeft daarvoor spelregels en kaders mee. Met het vrijgeven 
van de ontwerpstructuurvisie is een belangrijke stap gezet in 
het transformeren van afgeschreven kassengebieden in Aals-
meer Oost naar woningbouw. Hiermee wordt een transformatie 
gefaciliteerd die een zekere verrommeling tegengaat. Met de 
ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost wordt de bestuur-
lijke oplegger ter inzage gelegd. In de bestuurlijke oplegger 
worden een aantal accenten geplaatst over stedenbouw, be-
reikbaarheid, de woonagenda en duurzaamheid. De bestuurlijk 
oplegger maakt deel uit van de besluitvorming.

Waar vind u informatie?
Het ontwerp van de structuurvisie vindt u op de volgende ma-
nieren:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
SVLGoost-OW01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website www.aals-
meer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer 
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. 

De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bou-
wen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstel-
veen. U kunt zich melden bij de centrale balie. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 8.30-15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-12.30 uur.

Hoe kunt u reageren?
U kunt vanaf 15 december 2016 gedurende zes weken reageren 
(t/m 25 januari 2017). Een ieder kan schriftelijk of monde-
ling een reactie indienen op de structuurvisie Landelijk Ge-
bied Oost. Uw schriftelijke reactie kunt u indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG, Aalsmeer) onder vermelding van “ontwerpstructuurvisie 
Landelijk Gebied Oost”. Een email sturen kan ook: info@aals-
meer.nl. 

Informatiemarkt
Op woensdag 11 januari 2017 nodigen wij u uit voor een in-
formatieavond in de foyer van de Mikado in Aalsmeer. Deze 
bijeenkomst zal plaatsvinden vanaf 19.30 uur tot ongeveer 
21.00 uur. Op de informatieavond wordt een presentatie gege-
ven door wethouder Gertjan van der Hoeven over de inhoud en 
doelstellingen van de structuurvisie. Ook is er ruimte voor het 
stellen van vragen en het indienen van een inspraakreactie.

Wat gebeurt er daarna?
Na afloop van de inzagetermijn worden alle reacties gebun-
deld en in een Nota van Inspraak voorzien van een antwoord. 
De ontwerpstructuurvisie wordt vervolgens tezamen met de 
Nota van Inspraak ter vaststelling voorgelegd aan de gemeen-
teraad. Tegen de vaststelling van een structuurvisie staat geen 
bezwaar en beroep open. Reacties die al eerder zijn ingediend 
worden meegenomen in deze procedure.

Meer informatie?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of 
een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met de heer G. Koppenaal (projectleider) van de afdeling Ste-
delijke Ontwikkeling, -mail info@aalsmeer.nl, telefoon 020-
540 4632. 

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING IN 
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK 
GEBIED OOST, AALSMEERDERWEG (NAAST) 378

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, 
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsver-
gunning in afwijking van het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost ten behoeve van de nieuwbouw van een vrijstaande 
woning te verlenen. De aanvraag is geregistreerd onder num-
mer Z-2016/036160.
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Landelijk Gebied Oost. Voor dit voornemen 
dient door middel van een uitgebreide procedure voor de 
omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende 
bestemmingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
voor de woning zal worden overschreden vanwege het weg-
verkeerslawaai van de Aalsmeerderweg en vanwege het indus-
trielawaai van Schiphol Oost. Uit het onderzoek blijkt tevens 
dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk en 
effectief zijn. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder 
is het mogelijk om voor de geluidbelasting van het wegver-
keer een ontheffing te verlenen en ingevolge artikel 45 van 
diezelfde wet is het mogelijk om voor de geluidbelasting van 
het industrielawaai een ontheffing te verlenen. 

Ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit ho-
gere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 16 december 2016 voor 6 we-
ken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag 
t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woens-

Vervolg op volgende blz.



officiële mededelingen
15 december 2016

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Aalsmeerderweg 25, 1432 CG (Z-2016/064298), het aan-

leggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een dam 
- Mijnsherenweg 45 C 01 t/m C-12 en 45 C-13 t/m C-24, 

1433 AP (Z-2016/064289), het realiseren van 46 prefab 
bedrijfsboxen

- Maarse & Kroon Hof 40, 1431 PC (Z-2016/064284), het 
uitbreiden van de bestaande dakopbouw

- Oosteinderweg 23 a en 27, 1432 AC (Z-2016/064457), het 
wijzigen van 2 woningen in kantoor met appartementen

- Stommeerkade 11, 1431 EJ (Z-2016/064734), het uitbrei-
den en aanpassen van de woning door het dak door te 
trekken tot de achtergevel

- Dreef 1, 1431 WC (Z-2016/065442), het oprichten van een 
integraal kindercentrum t.b.v. basisonderwijs en kinderop-
vang

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. 
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/029780), het verlen-

gen van de bestaande dokloods (hal 2)
- Machineweg 204, 1432 EV (Z-2016/055603), het plaatsen 

van een tijdelijke woonunit 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Zwarteweg 77, 1431 VJ (Z-2016/063801), het verwijderen 

van 20 asbesthoudende pakkingen uit de CV-ruimte

- Cyclamenstraat 70, 1431 SC (Z-2016/063065), het slopen 
van het bijgebouw, stookruimte, schoorsteen, tuinmuur en 
overkapping tot de fundering

- Machineweg 49 t/m 131C, 1432 EM (Z-2016/063751), het 
slopen van 45 woningen en het verwijderen van asbest-
houdende materialen

- Zwarteweg 85-87, 1431 VK (Z-2016/063806), het verwij-
deren van asbesthoudende materialen

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

ontvangen melding
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is ontvangen:
- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2016/065302). Activi-

teitenbesluit ten behoeve van het starten van het bedrijf 
Café Op de Hoek

verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide 
procedure

De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/055645), het ver-

vangen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmas-
ten voor sportveldverlichting. De beslistermijn is verlengd 
met zes weken. 

- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057081), het aanleg-
gen van een dok in de bestaande bouwloods 3. De beslis-
termijn is verlengd met zes weken.

ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning, 
procedure afgebroken

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Lisdoddestraat 90, 1433 WH (Z-2016/059962), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een 
woonhuis met garage/schuur. De aanvraag is door de aan-
vrager ingetrokken. 

kennisgeving ontWerp beschikking, Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
omgevingsvergunning ***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-

lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u 
een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 123, 1431 AD (Z-2016/036167), het oprichten 

van een woonhuis. Besloten: 16-12-2016. De aanvraag, 
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 16 december gedurende zes weken ter in-
zage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

verleende ligplaatsvergunningen voor 
Woonarken * 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) zijn verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Uiterweg 161 ws 3, 1431 AD (Z-2016/056859), het ver-

vangen van een woonark voor niet-permanente bewoning. 
Besloten: 30-11-2016

- Uiterweg 154 ws 8, 1431 AD (Z-2016/038331), het ver-
plaatsen van een woonark van niet-permanente bewoning, 
vanaf Uiterweg 161 ws 3. Besloten: 30-11-2016

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:
- Route door Kudelstaart (Z-2016/064520), Carnavalsop-

tochten Kudelstaart op 25 en 26 februari 2017, ontvangen 
5 december 2016

- Ophelialaan 124-94 (Z-2016/065281), Down Town Ophelia 
op 18 maart 2017, ontvangen 8 december 2016

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.
- Chrysantenstraat 43, 1431BM (Z-2016/059839), Viering 

van de laatste werkdag op 30 december 2016, verzonden 
12 december 2016

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
wij u naar de site van www.cbf.nl.

commissie ruimtelijke kWaliteit 
(voorheen Welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

ter inZage
t/m 15-12-16 De aanvraag omgevingsvergunning, het ont-

werpbesluit weigering omgevingsvergunning 
en de ruimtelijke onderbouwing Ontwerpbe-
sluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied Oost, Aalsmeerderweg 83a

t/m 15-12-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. Polderzoom 
fase 1 met de bijbehorende stukken alsmede 
met het besluit hogere grenswaarden Wet ge-
luidhinder.

t/m 16-1216 Verordening en beleidsregels m.b.t. voorzie-
ningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016

t/m 12-01-17 Concept van de Algemene plaatselijke veror-
dening Aalsmeer 2017

t/m 19-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerpbesluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. “Ontwerpbesluit omge-
vingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan Uiterweg - Plasoevers 2005 – He-
renweg 78e”

t/m 25-01-17 Ontwerpstructuurvisie Landelijk Gebied Oost
t/m 27-01-17 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarden en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. Ontwerpbesluit omge-
vingsvergunning in afwijking van het bestem-
mingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeer-
derweg (naast) 378

vervolg van vorige blz.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. De actie btw-vrij betekent dat bij aankoop van een nieuwe, ongeregistreerde Fiat 500, 500C, 500L, 500L Living en 500X, de waarde van de btw van de auto, inclusief opties, 
op factuur in mindering wordt gebracht. In de prijslijst kunt u het exacte bedrag per versie zien en/of berekenen. De actie is niet geldig op accessoires en loopt tot en met 30 juni 2016. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Kijk voor de specifi eke verkoopvoorwaarden op fi at.nl of kom langs.

We introduceerden de Fiat 500 in 1957. Je betaalde toen geen btw. Geen kwartje, geen stuiver, geen rooie cent. Fiat laat nu deze oude tijden herleven 
met de actie btw-vrij op alle voorraadauto’s. Scheelt je mooi 21 procent in echte euro’s. Dus start met een glimlach en kom vóór eind juni bij ons langs. 

Gem. brandstofverbruik 3,8 – 7,0 l/100 km (1 op 14,3 – 26,3). CO2: 88 – 157 g/km.

21% korting op alle voorraadauto’s!

btw van de auto inclusief opties

Klokkenbergweg 13-15, 1101 AK Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp  Tel. 023 - 554 29 29www.frankvaneman.nl

KOM OOK PROEVEN EN PROEFRIJDEN.
VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 JUNI IN AMSTERDAM EN 24 EN 25 JUNI IN HOOFDDORP.

18 december, 12 – 5 uur

Ophelialaan 105 - 1431 HC Aalsmeer -  
Tel: 0297-340928 - www.espago.nl

SANTA’S
SUNDAY
SPECIAL
   25% korting

wenst jullie
 allen 

prettige feestdagen 
en een gezond en 

gelukkig nieuwjaar!

In plaats van 
kaarten

Joop Passtoors

van der Zwaard
Zijdstraat 16
Aalsmeer

KOOP UW RITUALS 
PRODUCTEN BIJ

Annemieke’s 
Vuurwerk-

winkel
mAchineweg 3 

1432 ek AAlsmeer
Tel 0297-385281

Vuurwerk 
kopen nu
Voor online bestellen:
www.vuurwerkbestelling.nl
of uiteraard in de winkel

Te koop:
Vier winterbanden + velg 
185/65r15 et40 6jx15 ch fulda 
kristall 7mm profi el €150,-.
Tel. 06-23352751/0297-286918
Gevraagd:
Oude racefi ets uit de jaren 
60-70-80-90 (in huidige staat) 
voor hobbyist. Tel. 06-83235321

Te koop:
Lichteiken bergmeubel z.g.a.n. 
met 2 glazen deurtjes l 1.85 h 
2.00 d 0.50 mtr. €175,- kan foto 
emailen. Tel. 06-51106382
Te koop:
Dames skibroek merk etirel mt. 
38-40 korenblauw zo goed als 
nieuw €25,-. Tel. 0297-283036

Te koop:
Winterbanden met velgen 
195/65r 15 voor golf golf+ 
octavia jetta leon prijs €160,-. 
Tel. 0252-687787
Te koop:
Maxi-cosi nieuw geen doos 
meer, type rubi xp nieuw €149,- 
nu €35,-. Tel. 0297-282085

Te koop:
Kerstboom standaard z.g.a.n. 
Liggende kerstman €25,-.
TEl. 0297-263017
Aangeboden:
2 Lieve katertjes 8 weken oud, 
in huis opgegroeid. speels en 
zindelijk, bellen na 16.00 uur.
Tel. 0297-594670

Gevonden:
Autosleutel met afstandbedie-
ning en huissleutel, in Mijd-
recht. Tel. 0297-274251
Te koop:
Patrijspooorten 3 stuks RVS 18 
cm doorsnede €25,- p.st. Trailer 
Tonka met 4 auto’s €50,-.
Tel. 06-11227782

Aangeboden:
Elektrische trein met 3 locs en 
diverse wagens + rails prijs 10 
speciaal voor hobbyiste.
Tel. 0297-283217
Te koop:
Comic puzzel 1.000 stukjes 
afbeeling world i.z.g.st. €1,50.
Tel. 0297-880255

Te koop:
2 Zitbanken €125,-p.st. Fauteuil 
€75,- p.st.  1 vaaslamp met 
kap(blauw) €30,-.
Tel. 0297-284724
Te koop:
Mooie witte kinderkerstover-
hemdjes mt. 80, 86 en 104 van 
een bekend merk (vh) €7,- p.st. 
Tel. 0297-593377
Te koop:
2x damesskipak mt 42, 1x 
skyrider 1x uno 1x oranje 
gemeleerd 1x paars gemeleerd. 
Broeken zijn nieuw p.st. €35,-.
Tel. 0297-264082
Te koop:
2 Aluminium fotolijsten 
51cmx71cm i.z.g.st. samen €6,-.
Tel. 0297-880255 Te koop:

2 Donker groene leren fauteuil-
tjes €40,- samen.
Tel. 0297-261577
Te koop:
Grenen service kast b130 h185 
d40 cm €35,-. Grenen TV-kast 
h70 b85 d40 €25,-. Grenen 
hoekkast h85 b100 €25,-.
Tel. 06-23481531
Te koop:
Raclette-grill-gourmetstel 
merk SIGG, z.g.a.n. voor 6 
personen met 6 bakjes en 6 
spatels, met 2 niveau’s, met 
boven- en onderwarmte. Luxe 
uitvoering. Zwitserse kwaliteit 
€30,-. Tel. 0297-288857



Velserbroek - Ook rond deze kerst 
kan men bij de idyllische Museum-
boerderij van Jan Makkes kunst en 
cultuur opsnuiven. Tot en met 1 ja-
nuari 2017 is de boerderij waar Jan 
Makkes (1935-1999) woonde en 
werkte dagelijks te bezoeken tussen 
11.00 en 18.00 uur. Dus ook tijdens 
de kerstdagen en op nieuwjaars-
dag. De toegang is gratis. Tijdens de 
kersttentoonstelling kan men een 
bijzonder kijkje krijgen in het leven 
en het werk van deze gepassioneer-
de kunstenaar. In de eeuwenoude 
boerderij hangen olieverfschilde-
rijen, tekeningen, gouaches, aqua-

rellen en pastels van Jan Makkes. 
Maar ook kan men foto’s bekijken 
die meer inzicht geven in het leven 
van deze Velsenaar. Makkes was 
een wereldberoemde kunstenaar 
die contact had met de groten der 
aarde. Hij tekende en schilderde al 
van jongs af aan en was een veelzij-
dig artiest, zoals blijkt uit de diverse 
werken die te zien zijn op de boer-
derij. Hij liet zich inspireren door 
zijn naaste omgeving, maar ook kan 
men werk bewonderen dat werd ge-
maakt in Rusland waarmee hij een 
bijzondere verbondenheid voelde, 
zie foto. Veel werk is te koop, maar 
ook is er een prachtig boek ver-
krijgbaar met veel foto’s over het le-
ven en de werken van Jan Makkes. 
De Museumboerderij is weer ge-
heel in kerstsfeer gebracht door zijn 
vrouw Elly Makkes die graag ver-
telt over Jan en zijn kunstwerken. 
Maar ook buiten kan men rondkij-
ken in de prachtig verzorgde tuin en 
bij de verlichte Mariakapel. De Mu-
seumboerderij van Jan Makkes is te 
vinden aan Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek, telefoon 023-5376227. 
Parkeren kan bij voetbalclub VSV 
op 100 meter afstand. Zie ook www.
museumboerderij-janmakkes.nl.

Aalsmeer - Ans Creemer is als pas-
tor wel gewend om voor publiek te 
spreken. De toespraak die ze afge-
lopen zaterdagmiddag 10 december 
in het Oude Raadhuis hield om ex-
positie met ambachtelijke ontwerp-
kunst te openen was er een mooi 
voorbeeld van. Getooid met een de-
signhoed en designsieraden hield 
Ans Creemer een mooi betoog over 
de mens als kunstwerk. Ze nodig-
de het publiek uit om vooral eerst 
in de spiegel te kijken die ze had 
meegenomen. In die spiegel is het 
kunstwerk mens te zien, zo betoog-
de Creemer. Pas dan is er de toege-
paste kunst die dat kunstwerk mens 
verfraaid. Terwijl ze dat vertelde wis-
selde ze inderdaad van hoed en sie-
raad. Een transformatie die haar 
verhaal beeldend onderstreepte. 
Vervolgens had ze voor elk van de 
zes deelnemende designkunste-
naars een woordje klaar. Zo ver-
telde ze dat Mecky van den Brink 
een kunstenaar in textiele vormen 
en sieraden is. Iemand die allerlei 
materialen verwerkt in één kunst-
stuk. Van plastic naar scherven, van 
goud tot edelsteen. “Ze maakt siera-
den met eenvoudige vormprincipes 
en broches. Sieraden die tijdens het 
dragen volop in beweging zijn.” Over 
Mirjam Nuver, kunstenaar in hoe-
den, vertelde Ans Creemer dat Nu-
ver hoeden maakt met een grafisch 
sculpturaal karakter. “Elke hoed is 
origineel, draagbaar en heeft een 
perfecte pasvorm. Nuver maakt 
haar hoeden van traditionele mate-
rialen, die zij een nieuwe verwerking 
geeft. Hoeden die opvouwbaar en 
beeldhouwwerk tegelijk zijn.”

Ook in Rijksmuseum
“Mariëtte Wolbert”, vertelde Cree-
mer, “is een textielkunstenaar die 
gefascineerd is door het weven. Je 
raakt in verwondering bij het kij-
ken naar haar werk, doordat ze 
steeds opnieuw de grenzen opzoekt 
van wat mogelijk is. In al haar wer-
ken zoekt ze naar de effecten van 
kleur. Musea als het Stedelijk en 
het Rijksmuseum zijn zo enthousi-
ast dat ze haar werk hebben aan-
gekocht.” Volgens Creemer is Inge 
Becka virtuoos in het werken met 

porselein. “Becka heeft het vermo-
gen om natuurvormen samen te la-
ten gaan met strakke vormen en lij-
nen met onverwachte tere details. 
Ze creëert vormen die ogenschijnlijk 
niets met elkaar te maken hebben. 
Van wat ze aan dingen in het dage-
lijks leven ziet, maakt zij een kunst-
voorwerp. Een grote voorliefde zijn 
de kleuren blue, white en goud. Het 
porselein dat ze maakt zou je Delfts 
goud kunnen noemen.”

Toegepast op het lichaam
Het werk van Gerrie Vermeulen 
kenmerkt zich volgens de spreek-
ster door de krachtige monumen-
tale vormen. Haar sieraden versie-
ren letterlijk het lichaam. Zilver, pa-
rels, kant, maar net zo goed waarde-
loos materiaal geven de drager een 
eigenzinnig, groots gevoel van rijk-
dom. Het dragen van deze sieraden 
is op zichzelf al een kunst! Tot slot 
stelde Ans Creemer kunstenaar Si-
mone van Eerdenburg voor als spe-
cialist in ontwerpen en breien. “Van 
Eerdenburgs kleding wordt vervaar-
digd op de breimachine. Ze werkt 
met 3D effecten. Haar tijdloze, ei-
genzinnige en kunstzinnige smaak 
bezorgt haar roem in binnen- en 
buitenland. De vormen van de kle-
ding vallen als een tweede huid 
vloeiend om onze lichamen heen.” 
Hiermee verklaarde ze de expositie 
die nog te zien tot en met 22 janu-
ari voor geopend. Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat is iedere don-
derdag tot en met zondag open van 
14.00 tot 17.00 uur. De toegang is 
gratis.
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Twee Aalsmeerders in Groot 
Dictee der Nederlandse taal 
Aalsmeer - Het Groot Aalsmeers 
Dictee kent jaarlijks een grote groep 
vaste deelnemers uit Aalsmeer en 
Kudelstaart die met elkaar de strijd 
aangaat wie deze keer gekroond 
wordt tot taalkoning of taalkoningin. 
Het Aalsmeers Dictee lokt ook ie-
der jaar enkele taalfanaten, die hier 
een lange reis voor over hebben. Nu 
gaan twee inwoners uitfladderen 
naar Den Haag. Ze mogen deelne-
men aan het Groot Dictee der Ne-
derlandse taal. Bijzonder en een he-
le eer, want elk jaar worden slechts 
vijftien Nederlanders geselecteerd 
voor deelname. Naast overigens een 

groep BN’ers en Vlamingen.
Annemarie Braakman en Berry Phi-
lippa uit Aalsmeer hebben de uitno-
diging ontvangen. “Een leuk nieuw-
tje”, kopt Boekhuis Aalsmeer op fa-
cebook. Leuk? Geweldig en wat 
goed! Hopelijk houden Annemarie 
en Berry de zenuwen in bedwang 
en weten zij hoog in de lijst te ein-
digen. Het Groot Dictee der Neder-
landse taal wordt zaterdag 17 de-
cember afgenomen in het gebouw 
van de Eerste Kamer en wordt live 
uitgezonden op televisie. Allemaal 
voor de buis! En Annemarie en Ber-
ry: Heel veel succes!

Nieuwe expositie Oude Raadhuis
De mens een kunstwerk om 
kunst op toe te passen

In de nieuwe Oud Nuus:
Hoe ‘De Zwarte Ruiter’ 
aan z’n naam kwam
Aalsmeer - In de nieuwe Oud Nuus 
van december onthult molenaar Jan 
Hofstra hoe de molen van de Schin-
kelpolder aan zijn naam ‘De Zwar-
te Ruiter’ is gekomen. Een schilderij 
van de molen in de sneeuw siert de 
voorkant van Oud Nuus, een winter-
se Stommeermolen op de achterzij-
de.

Eerst zwart, later ruiter
De Kleine Noordpolder of Schinkel-
polder werd in 1631 gesticht en was 
lang een gewone weipolder. Be-
maling gebeurde aanvankelijk door 
een zwart geteerde wipmolen aan 
de oever van het Haarlemmermeer. 
De kleur van de molen gaf de bij-
naam aan de polder:  Zwartepolder. 
Toen de wipmolen in 1777 aan ver-
vanging toe was, wilde men meer 
landinwaarts een nieuwe, achtkante 
watermolen bouwen op een stenen 
voet en gedekt met riet. Die twee-
de molen nam de naam ‘Zwarte Mo-
len’ over. De ‘ruiter’ van Zwarte Rui-
ter kwam pas om de hoek kijken 
toen de molen in 1866 met onderde-
len van korenmolen ‘De Ruyter’ uit 
Zaandam werd verbouwd. Jan Hof-
stra gaat uitgebreid in opde bema-
ling van de Schinkelpolder door de 
eeuwen heen.

Priesters worden predikanten
De geschiedenis van de reformatie 
in Kalslagen wordt door Thom van 
Zanten beschreven aan de hand ge-
gevens over de laatste priesters en 
de eerste dominees die ze opvolg-
den. Vanaf 1563 was Jacobus van 
Boschuijsen ‘curatus’ van Kalslagen, 
dus in naam de priester, maar niet 
in daad. Hij had dus wel de financi-
ele lusten van zijn functie, maar niet 
de operationele lasten. Hij wordt op-
gevolgd door ‘curatus’ Amelius de 
Oem die in naam de parochie Kal-
slagen beheert tot 1570. Ergens tus-
sen 1570 en 1585 is het dorp over-
gegaan van katholiek naar gerefor-
meerd. In dat laatste jaar blijkt na-
melijk dat de positie van predikant 
in Kalslagen vacant is. De naam van 
de dan vertrokken dominee is niet 
bekend, wel dat hij in 1585 is opge-
volgd door François Cosyn, een Vla-
ming. 

Een eeuw later
Vier auteurs kijken een eeuw te-

rug met hun verhalen. Hans Alder-
den leidt een opstel in dat de des-
tijds twaalf jaar oude Jaatje (Jore) 
Buis schreef onder de titel ‘Brand’. 
Dat was in 1917 toen er brand uit-
brak op de boerderij van W. Keessen 
op Uiterweg 208/210. Een brand die 
oversloeg naar nummer 214 waar 
W. Maarse woonde. In een keurig 
handschrift doet de scholiere ver-
slag van deze brand. Ook zo’n eeuw 
oud is de nieuwjaarswens van Aag-
je Maarse die haar ‘opoe’ wenst: 
“geen krankheid, smart of onge-
luk in uw nabijheid.” Cees van Dam 
kijkt via het blad De Tuinbouw te-
rug naar onder meer een rozenten-
toonstelling in het Oosteinde. Ko-
ningin Wilhelmina en prins Hendrik 
komen op bezoek. Een bezoek dat 
nog een staartje zal krijgen… Ten-
slotte verhaalt Jan Willem de Wijn 
over de watersnood van 1916 en 
zoomt daarbij in op de inzet van ve-
le militairen uit de Stelling van Am-
sterdam die binnen de Groep Schip-
hol in het Vak Aalsmeer waren ge-
legerd. Overste Roelofs neemt actie 
vanuit zijn hoofdkwartier in de Zijd-
straat. Een foto uit die tijd toont een 
militair wachthuisje voor het latere 
pand van Carla de Klerk. De nieu-
we Oud Nuus is in de Aalsmeerse 
boekhandels verkrijgbaar en kost 
5 euro. Maar een lidmaatschap 
van Oud Aalsmeer (met vier gratis 
nummers per jaar) bedraagt slechts 
18,50 euro. Penningmeester Annig-
je Leighton-van Leeuwen is bereik-
baar onder (0297) 323553. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Zondagmiddag en -avond open!
Wie wordt de 10.000ste 
bezoeker Watertoren?
Aalsmeer - De watertoren is ko-
mende zondag 18 december niet 
alleen in de middag van 13.00 tot 
17.00 uur geopend, maar ook in de 
namiddag en avond van 17.00 tot 
21.00 uur, dus wanneer het don-
ker is. Wanneer men de beklimming 
doet naar de buitentrans (circa 50 
meter hoogte) heeft men overdag al 
een fraai uitzicht over alle windstre-
ken rond Aalsmeer. Wanneer het 
donker is wordt het een haast fee-
eriek schouwspel als men zo naar 
beneden en in de verte kijkt. Dan 
is heel goed te zien hoeveel mooie 
verlichting er is binnen onze dorpen 
en hun omgeving. Loopt men de 
trans verder rond, dan is er het gro-
te zwarte vlak van de grote West-
einderplassen met in de verte Lei-
muiden, Alphen aan de Rijn en de 
Haarlemmermeer. Eerdere bezoe-
kers tijdens een avondopenstelling 
spraken van een adembenemend 
schouwspel, dat zij niet graag had-
den willen missen.
Deze zondagnamiddag en -avond 
dus wederom een gelegenheid om 
deze ervaring eigen te maken en al-

le geïnteresseerden uit de verre om-
geving zijn van harte welkom.
De watertoren fungeerde tot de be-
ginjaren negentig als drukverhoger 
binnen het regionale waterleiding-
systeem. Binnen in de toren zijn de 
leidingen en grote reservoirs te be-
kijken en is er informatie over de 
werking van de watertoren.
Voor de liefhebbers is er deze spe-
ciale middag en avond gratis een 
glaasje Glühwein.
Deze dag kan tevens de 10.000ste 
bezoeker aan de watertoren worden 
verwacht, die dan uiteraard met een 
speciaal tintje zal worden verwel-
komd. Het betreft de 10.000ste be-
zoeker van de Stichting Beheer Wa-
tertoren Aalsmeer, een vrijwilligers 
organisatie, die zorgt dat de water-
toren voor allerlei soorten van acti-
viteiten beschikbaar wordt en blijft 
voor inwoners van Aalsmeer en ver-
re omgeving. Wanneer men de toren 
wil beklimmen is de entree voor kin-
deren 1 euro en voor volwassenen 
2 euro. Voor meer informatie kan 
men terecht op de website www.
aalsmeer-watertoren.nl

Kunst en cultuur opsnuiven in 
Museumboerderij Jan Makkes 

Laatste Postzegelbeurs in 
2016 in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17 
december 2016 gaan de deuren 
van Het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat weer om 09.30 uur open 
voor de laatste postzegel(ruil)beurs 
van dit jaar. Alle postzegelverzame-
laars en ruilers zijn welkom. De en-
tree is gratis. Heerlijk snuffelen in de 
ruim 100 stockboeken met daarin 
vijf eurocent zegels welke op de ver-
enigingstafel te vinden zijn. Neem 
stockboek(en) met dubbele zegels 
mee om te ruilen. Ook dat kan hier. 
Van de ruiltafels wordt veelal dank-
baar gebruik gemaakt. Deze keer 
is verder een kleine tentoonstel-

ling te bekijken over ‘Aarde, Water 
en Vuur’ en dat allemaal op brieven 
en postzegels. Een toepasselijk on-
derwerp rondom de jaarwisseling. 
Op de website www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl is alles te vinden 
over Postzegelvereniging Aalsmeer. 
Uiteraard is er ook weer een verlo-
ting voor hen die wat zegels hebben 
kunnen vinden, maar dan toch nog 
met een mooie plant thuis willen ko-
men. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren. Voor meer informa-
tie kunt u deze dag ook terecht bij 
Cor via 0297-343885 of Gerboud via 
0297-345231.

Zondag in Open Hof kerk
Kerstconcert Con Amore 
met blokfluit ensemble
Aalsmeer - Ook dit jaar zal 
Aalsmeers Mannenkoor Con Amo-
re enkele kerstconcerten ten geho-
re brengen, ditmaal met medewer-
king van Blokfluit ensemble Kop-
groep Amstelveen. Onder leiding 
van Ellen Kooimans laat een groep 
jonge mensen horen wat een ge-
varieerd geluid gemaakt kan wor-
den met een blokfluit. In combina-
tie met de bekende sound van het 
mannenkoor wordt een nieuwe di-
mensie aan het concert gegeven. 
De begeleider op de vleugel is An-
dré Keessen, voor vele een beken-
de. Al meerdere keren was hij bij  
Con Amore te gast. Verder zal so-
liste Carine van den Brule enkele 
solo stukken zingen en samen met 
het mannenkoor van zich laten ho-
ren, onder andere staat ‘Cantique 
de Noel’ op het repertoire. Al vele 
malen heeft Con Amore kerstcon-

certen georganiseerd, ook komt dan 
de vraag, hoe het dit jaar invullen? 
Kerst is een feest van traditie, men 
wil graag de bekende muziekstuk-
ken horen, maar het koor en diri-
gent willen ook wel variëren. Optre-
den met een blokfluitgroep is voor 
de mannen van Con Amore nieuw 
en een uitdaging. “Spannend, maar 
zo leuk”, aldus één van de zangers. 
Het concert is op zondag 18 decem-
ber in de Open Hof kerk aan de Op-
helialaan 247. 
De algehele leiding is in handen van 
Theo van der Hoorn. Aanvang 14.30 
uur, kerk open vanaf 14.00 uur. De 
toegang is 10 euro per persoon in-
clusief koffie of thee. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de kerk, te reser-
veren via www.amkconamore.nl en 
te koop bij de leden en de bekende 
voorverkoop adressen. Voor meer 
informatie: 0297-323847.

Muzikaal kerstverhaal ‘When 
a child is born’ door Tavenu
De Kwakel - Op zaterdagavond 
17 december geeft Tavenu een 
kerstconcert in het dorpshuis in 
De Kwakel. Onder de titel ‘When a 
child is born’ speelt het Orkest van 
De Kwakel onder leiding van diri-
gent Leo Huis, mooie en swingen-
de kerstmuziek. Tussendoor wordt 
een bijzonder en eigentijds kerst-
verhaal voorgelezen, dat Tiny Vork 
speciaal voor dit evenement ge-

Lezing door historicus Jan Willem de Wijn

‘De geboorte van Schiphol’ 
in het Crash museum
Aalsmeerderbrug -  Op 19 sep-
tember 1916 landden de eerste drie 
vliegtuigen op Schiphol. Dit jaar dus 
precies een eeuw geleden. Net als 
het Fort bij Aalsmeer lag het mi-
litaire vliegkamp binnen het Vak 
Aalsmeer van de Stelling van Am-
sterdam. Maar hoe is de keuze voor 
deze uithoek van de gemeente ooit 
tot stand gekomen? Wie was de eer-
ste vlieger die 100 jaar geleden op 
Schiphol landde, met welk toestel 
en waarom? Had hij een passagier 
bij zich? En wat is nog terug te vin-
den van die hele vroege geschiede-
nis? Dat zijn vragen die historicus 
Jan Willem de Wijn zich drie jaar ge-
leden stelde. Hij vond de antwoor-
den na een speurtocht door zes ar-
chieven, verspreid over Nederland 

en op Schiphol zelf. Op zaterdagmid-
dag 17 december neemt hij belang-
stellenden aan de hand van tiental-
len afbeeldingen mee in zijn speur-
tocht naar ‘De geboorte van Schip-
hol’. Deze lezing vindt plaats in het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum 40-45, gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer, aan de Aalsmeerderdijk 
460 te Aalsmeerderbrug. Het muse-
um is geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. Toegang tot het museum is 3.50 
euro voor volwassenen, kinderen ou-
der dan 12 jaar 1,50 euro, donateurs 
en veteranen hebben gratis toegang. 
De entree tot de lezing, die aanvangt 
om 13.00 uur, is gratis. In het Crash 
museum kunnen de bezoekers ook 
nog de tijdelijke expositie ‘100 jaar 
Schiphol – De jaren 1940-1945’ zien.

Zingende ‘profs’ 
gezocht!

Aalsmeer - Ben je een serieu-
ze amateur of semi-professioneel 
zanger(es)? Treed je graag op, maar 
komt het er echter te weinig van? 
Hedwig Verbruggen zoekt geïnte-
resseerden die tweewekelijks met 
haar en anderen het podium op 
gaan in Aalsmeer en omgeving. El-
kaar en publiek inspireren met mu-
ziek! Genre: pop, soul, funk, ballads, 
latin. Geen heavy rock, klassiek, 
zware jazz. Enthousiast? Stuur een 
mailtje aan Hedwigh.verbruggen@
gmail.com.

schreven heeft. Na de pauze staan 
swingende Kerstevergreens op het 
programma, met onder andere Last 
Christmas, Jingle Bells en Santa 
Claus is coming to town. Vooraf-
gaand aan het concert, rond 19.30 
uur, zal de Steelband van Tave-
nu de bezoekers verwelkomen met 
gezellige kerstliedjes, waarbij ook 
de jongste steelbandleden enkele 
nummers zullen meespelen. Na af-
loop zingen Marieke en Matt weer 
swingende kerstnummers. De grote 
zaal van Dorpshuis De Quakel aan 
de Kerklaan 16, gaat open om 19.30 
uur. De toegang is gratis. 
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Boek over Stelling van Amsterdam
Oorlogsverhalen onthullen 
forten Aalsmeer/Kudelstaart
Aalsmeer - Op woensdag 7 de-
cember presenteerde Agnes de 
Boer haar boek ‘Leven op de Stel-
ling’ in Fort Benoorden Spaarndam. 
Het boek bevat persoonlijke verha-
len en uniek beeldmateriaal over 
veertien forten tussen Heemskerk 
en Kudelstaart. De verhalen gaan 
over ‘toen en nu’. Vrijwilligers en on-
dernemers vertellen over hun passie 
voor een uniek militair erfgoed, de 
Stelling van Amsterdam. Het boek 
bevat verhalen van bewakers over 
munitietransporten tijdens de Kou-
de Oorlog, over een jeugd in een 
fortwachterswoning en over de ver-
veling tijdens de mobilisatie van de 
Eerste Wereldoorlog. De oude foto’s 
zijn veelal afkomstig van de geïn-
terviewde deelnemers en een groot 
deel van de huidige foto’s zijn van 
Kenneth Stamp. Tijdens een druk-
bezochte bijeenkomst overhandigde 
De Boer het eerste exemplaar van 
het boek aan gedeputeerde Joke 
Geldhof van de provincie Noord-
Holland, site-holder van de Stelling. 
De provincie vierde die dag dat het 
twintig jaar geleden was dat de Stel-
ling van Amsterdam benoemd werd 
tot Unesco Werelderfgoed. Een ver-
dedigingskring van 135 kilometer en 
46 forten en batterijen kreeg daar-
mee een beschermde status. In de 
tijd die volgde kregen veel forten 
een nieuwe functie. Zo werden fort 
Veldhuis en Aalsmeer een (lucht-)
oorlog en verzetsmuseum, werd St. 
Aagtendijk een muziekfort, Zuid-
wijkermeer een kaasfort, IJmuiden 
een avonturenfort en Vijfhuizen een 
kunstfort. In Penningsveer worden 
jongeren opgevangen, in fort Be-
zuiden Spaarndam kun je relaxen 
op het terras, in aan de Liebrug zijn 
ambtelijke bedrijven gevestigd en 
Kudelstaart heeft een jachthaven. 

In fort bij Hoofddorp komt binnen-
kort een theater met een restaurant 
en alleen in fort Benoorden Spaarn-
dam gebeurt (nog) niets en is daar-
mee een bijzondere locatie voor een 
feestje. Naast de boekpresentatie 
werd in Fort Benoorden Spaarndam 
ook de expositie Levende Forten ge-
opend. Voormalig bewaker Koos 
Berkhof mocht samen met gedepu-
teerde Geldhof de panelen waarop 
zijn verhaal werd verteld, onthullen. 
Hij was zichtbaar ontroerd toen hij 
zijn persoonlijke verhaal samen met 
originele foto’s terugzag op canvas. 
Andere persoonlijke verhalen zijn te 
zien in de forten IJmuiden, St. Aag-
tendijk, Nigtevecht, Spijkerboor, het 
Hembrugmuseum en Fort Benoor-
den Purmerend.
Het boek van Agnes de Boer, Leven 
op de Stelling, forten van toen en 
nu, is verkrijgbaar in de boekhan-
del en via www.uitgeverij-noord-
holland.nl en kost 24,95 euro. Meer 
informatie over het huidige én de 
volgende verhalenprojecten in het 
noordoosten en zuidoosten van de 
Stelling van Amsterdam zijn te vin-
den op www.stellingverhalen.nl.

Vrijwilligers Ons Tweede 
Thuis in zonnetje gezet
Aalsmeer - Woensdag 7 december 
was het de Dag van de Vrijwilliger 
en op deze dag werden maar liefst 
600 vrijwilligers die aangesloten zijn 
bij Stichting Ons Tweede Thuis even 
extra in het zonnetje gezet. Mede 
op initiatief van Stichting Dag van 
je Leven werden zij bedankt met 
een feestje in Dag- en Werkcen-
trum Amstel-Meer of een high tea 
in Nieuw Vennep en een presentje. 
Wethouder Zorg Ad Verburg was in 
de avond naar de Jasmijnstraat ge-
komen om de vele vrijwilligers een 
hart onder de riem te steken. Hij re-
aliseerde zich maar al te goed dat 
je voor dit soort vrijwilligerswerk 
soms veel geduld moet hebben. Je 
hebt met speciale mensen te maken 
en dat wordt nog weleens onderge-
waardeerd. 
Hij hield een kort praatje met één 
van de vrijwilligers die al jaar en dag 
voor Ons Tweede Thuis werkt. “Ie-
dereen zegt dat het dankbaar werk 
is en dat is zeker zo. Maar iedereen 
moet zich ook realiseren dat als wij 
er niet zouden zijn, het er heel an-
ders uit zou zien voor de meesten”, 
aldus de vrijwilligster. De wethouder 
mocht haar als eerste een cadeautje 
overhandigen, waarna iedereen dit 
presentje uitgereikt kreeg. Een te-
geltje met daarop de wijsheid:
Lieve vrijwilliger,
Zonder jou willen we niet
Zonder jou gaan we niet
Zonder jou komen we er niet
Zonder jou kunnen we niet(s)

Schijnwerper op Ria en Dirk
Gert-Jan de Haas, regiomanager 

binnen Ons Tweede Thuis voor on-
der andere de gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn en Amstelveen, bedank-
te op zijn beurt alle vrijwilligers voor 
hun inzet. Hun niet geringe hulp 
werd vanuit de organisatie zeer ge-
waardeerd. Hij zette de initiatiefne-
mers van Stichting Dag van je Le-
ven Dirk Box en Ria Bouwman nog 
even extra in de schijnwerpers met 
een mooie bos bloemen. Na koffie 
met iets lekkers werden de aanwe-
zigen getrakteerd op een drankje 
met verschillende borrelhapjes. Dirk 
Box bracht een aantal nummers van 
Elvis ten gehore en de zingende DJ 
Dennis Wijnhout vermaakte de vrij-
willigers met een aantal Neder-
landstalige liedjes. Onder de aan-
wezigen veel verschillende vrijwilli-
gers. Zo waren er mensen die één 
op één met een cliënt aan de slag 
gingen, zoals het begeleiden naar 
de sportschool, zwemles geven of 
regelmatig met ze fietsen. Maar er 
waren ook vrijwilligers die de kerk-
diensten regelen, het koor begelei-
den of kleding (ver)maken. De ge-
middelde leeftijd lag vrij hoog, wat 
een beetje te verklaren is door de 
tijd die deze groep ‘over’ heeft om 
hun gehandicapte medemens te 
helpen. De oudste vrijwilligster was 
zelfs negentig jaar. Maar er waren 
zeker ook vrijwilligers aanwezig die 
nog volop werken in een betaalde 
baan of nog studeren. Na een paar 
uurtjes vermaakt te zijn en met el-
kaar bijgepraat te hebben gingen ze 
naar huis met een tegeltje en een 
mooie roos. Voor meer foto’s en in-
formatie: www.dagvanjeleven.org. 

Radio Aalsmeer blikt 
terug en kijkt vooruit
Aalsmeer - Het einde van het jaar 
nadert. Dat betekent dat de pro-
gramma’s bij Radio Aalsmeer veel-
al in het teken staan van de kerst. 
Deze periode van het jaar wordt ook 
vaak gebruikt om terug te kijken en 
dat zal ook regelmatig gebeuren de 
komende weken. 

Ouderenvereniging 
Vandaag, donderdag 15 december, 
is tussen 18.00 en 19.00 uur in ‘Hal-
te Zwarteweg’ het interview te be-
luisteren met Iman Mosselman en 
Cobi Dekker van ouderenvereniging 
OVAK. Deze vereniging is voor ou-
deren uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
Er wordt ingegaan op het ontstaan 
van de vereniging en er wordt ver-
teld wat de vereniging doet en orga-
niseert voor de ouderen in gemeen-
te Aalsmeer en omstreken.

‘Aalsmeer by Night’ dubbel
Donderdagavond duurt de uitzen-
ding van ‘Aalsmeer by Night’ twee 
keer zo lang. Vanaf 20.00 uur is er 
een twee uur durend jaaroverzicht 
van 2016 te beluisteren. Alle hoog-
tepunten uit het muziekprogramma 
van het afgelopen jaar komen nog 
een keer voorbij. Zo kijkt Meindert 
van der Zwaard terug naar de leuk-
ste ‘Reclameplaten’ en wordt aan-
dacht besteed aan de popartiesten 
die ons het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. Verder is vanaf 22.00 uur de re-
guliere uitzending van ‘Aalsmeer by 
Night’ te horen. Met onder andere 
de vaste programma-items ‘De Ne-
derlandse Top 10’, ‘Oud & Nieuw’ en 
‘Aalsmeer Easy’.

Bijna Kerst in ‘Let’s Go’
Het is alweer bijna Kerstvakantie, 
dus een mooi moment om terug te 
kijken hoe bijzonder 2016 was. Vrij-
dag komt Sophie langs om te ver-
tellen over haar jaar waarin ze Kin-
derburgemeester van Aalsmeer is 
geworden. Wat heeft ze de afgelo-
pen tijd allemaal beleefd en voor el-
kaar gekregen? Samen blikken ze 
vooruit op wat 2017 gaat brengen. 
Ook vriend van de show Rik komt 
langs. Dit keer niet voor een quiz, 
maar om te vertellen over de kerst-
markt die hij organiseert op school. 
Je hoort het vrijdag tussen 18.00 en 
19.00 uur.

Terug naar 1966
Deze week veel aandacht in DWDD 
voor het jaar 1966. Een bijzonder 
jaar door de vele baanbrekende 
muziekprimeurs. Voor Sem van Hest 
reden om dat jaar centraal te stel-
len voor zijn programma van aan-
staande zaterdag. Dat betekent mu-

ziek van: The Beatles, Beach Boys, 
Bob Dylan en Frank Sinatra, om er 
maar een paar te noemen. Uit Ne-
derland onder andere Ramses Shaf-
fy en Boudewijn de Groot. 

Raadslid Danny Tol
Als op één na laatste gast in 2016 
ontvingen presentatoren Mylène en 
Elbert Huijts wethouder en mole-
naar Jop Kluis in ‘Door de Mangel’. 
De projectmanager kwam tot twee 
kernwoorden voor zichzelf: doelge-
richt en pragmatisch. De Amster-
dammer van geboorte voelt zich 
Aalsmeerder, maar blijft in zijn hart 
toch ook een hoofdstedeling. Kluis 
woont in het centrum, maar zou in 
heel Aalsmeer kunnen wonen. Be-
halve in Nieuw-Oosteinde dan, be-
kende de wethouder die toevallig in 
deze functie is gerold. Daarnaast is 
Kluis molenaar en liefhebber van de 
natuur. Als hij de loterij wint, zou hij 
graag een schip kopen en de orga-
nisatie Sea Sheppard gaan helpen 
in de Antarctische Oceaan. Voor 
maandag 19 december heeft Kluis 
uiteraard ook een nieuwe gast ge-
vonden. Ook Jop heeft het in de AB-
familie gehouden en raadslid en 
bouwkundige Danny Tol gevraagd 
als laatste gast in 2016 naar de stu-
dio te komen. Van zijn partijgenoot 
weet hij dat hij ontzettend scherp is 
in analyses, tot wel vier cijfers ach-
ter de komma. “Dat is misschien 
een voorwaarde voor zijn werk als 
bouwkundige, maar in het normale 
leven lijkt mij dat ontzettend lastig. 
Hoe gaat hij met dat spanningsveld 
om?” Het antwoord op deze vraag 
komende maandag om 19.00 uur.

‘Narcisme’
In ‘Echt Esther’ op woensdag 21 de-
cember is het thema van de uitzen-
ding ‘narcisme’. Dit is een persoon-
lijkheidsstoornis die ervoor zorgt dat 
iemand zeer geobsedeerd is door 
zijn of haar eigen voorkomen. Esther 
ontvangt Winanda Delzenne (erva-
ringsdeskundige) en Petra Roelof-
sen (Praktijk De Rots voor psycho-
dynamische therapie) om over dit 
onderwerp te praten. Vragen of sug-
gesties kunt u mailen naar esther@
radioaalsmeer.nl. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de nieuwe websi-
te www.radioaalsmeer.nl. Elke dag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne non-stop 
muziek. Volg de lokale omroep ook 
op facebook en twitter.

Extra hulp altijd welkom!
Pluim voor vrijwilligers 
van de kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
7 december was het de dag van 
de vrijwilligers. Gelukkig heeft kin-
derboerderij Boerenvreugd en gro-
te groep trouwe vrijwilligers. Alle-
maal mannen, vrouwen en kinderen 
die hun vrije tijd besteden aan het 
in stand houden en verbeteren van 
de kinderboerderij. Ze zorgen dat 
de speeltuin netjes en actueel blijft, 
het winkeltje open kan, de hokken 
van alle dieren mooi en functioneel 
blijven, ze geven alle dieren natuur-
lijk eten en verzorgen ze en voor alle 
extra activiteiten die georganiseerd 
worden dragen zij ook de zorg.
“Een dikke pluim voor al deze har-
de werkers”, kopte het bestuur van 
Boerenvreugd op facebook. Hele-
maal mee eens. Aalsmeer kan trots 
zijn op haar kinderboerderij, die da-

gelijks wordt bezocht door inwoners 
uit de gemeente en uit de verre re-
gio. Boerenvreugd is bijzonder kind-
vriendelijk en uitnodigend om te be-
zoeken. Applaus voor alle vrijwilli-
gers!
De toegang tot Boerenvreugd aan 
de Beethovenlaan in de Hornmeer 
is overigens gratis en dat terwijl de 
‘tent’ zonder subsidie draait. Bij de 
in- en uitgang staat een varken en 
hier kan iedere bezoeker een klei-
ne bijdrage in doen! Dus, leuke och-
tend of middag gehad op de kinder-
boerderij? Laat het blijken en geef 
een (klein) geldbedrag. Ondanks 
de trouwe groep vrijwilligers, is ex-
tra hulp altijd welkom. Wil jij/u ook 
helpen? Informeer vrijblijvend naar 
de mogelijkheden. Er is voor ieder-
een wel een passende rol te vinden!

Cheques aan vrijwilligers uitgereikt
Meerlandenfonds steunt 
126 doelen/verenigingen
Aalsmeer - Uit handen van bur-
gemeesters en wethouders hebben 
126 goede doelen en (sport)vereni-
gingen een bijdrage ontvangen uit 
het Meerlandenfonds. Tijdens de 
tiende, feestelijke uitreiking op 8 de-
cember namen vrijwilligers van de 
gelukkige stichtingen de cheques in 
ontvangst. Omdat het Meerlanden-
fonds in 2016 voor de tiende keer 
plaats vindt, heeft Meerlanden 10% 
extra in het fonds gestort en was er 
55.000 euro te verdelen. De drukbe-
zochte uitreiking vond plaats in Jo-
penkerk Hoofddorp. 
“Meerlanden staat middenin de sa-
menleving. Wij zorgen samen met 
bewoners, bedrijven en gemeenten 
voor een duurzame, schone en vei-
lige omgeving, waar het fijn wonen, 
werken en recreëren is. Goede doe-
len en (sport)verenigingen zetten 
zich ook in voor een betere maat-
schappij. Daarom steunen wij re-
gionale initiatieven met ons Meer-
landenfonds”, zegt Angeline Kier-
kels, algemeen directeur van Meer-
landen. “In tien jaar tijd hebben we 
vrijwilligers van 849 stichtingen in 
14 gemeenten ondersteund. Vrij-
willigers verdienen die waardering: 
Een dikke 10 voor alle vrijwilligers 
die zich inzetten voor een mooie-
re, lokale samenleving!” Alle goe-
de doelen en (sport)verenigingen 
die een bijdrage uit het Meerlan-

denfonds hebben ontvangen, zijn 
actief in het verzorgingsgebied van 
Meerlanden. Namens alle twaalf ge-
meenten waren burgemeesters en 
wethouders aanwezig bij de uitrei-
king om de cheques te overhandi-
gen en hun waardering uit te spre-
ken voor het goede werk dat de vrij-
willigers doen. Voor Aalsmeer was 
wethouder Ad Verburg van de par-
tij. De gelukkigen uit Aalsmeer zijn: 
Aalsmeer over Hoop (kerstdiner) 
750 euro, mannenkoor Con Amore 
525 euro, vrouwenkoor Vivace 400 
euro, bridgeclub Strijd en Vriend-
schap 278 euro, carnavalvereniging 
De Pretpeurders 500 euro, Crown 
Theater Aalsmeer 500 euro, Oude-
rensoos Kudelstaart 421,46 euro, 
Rotary AMU 400 euro, scouting Tiflo 
450 euro, Aalsmeer Flower Cup 500 
euro, Cultureel Jongerencentrum 
Aalsmeer 375 euro, stichting de Bo-
venlanden 600 euro, Jeugdsport-
fonds Aalsmeer 450 euro, stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) 
500 euro, Radio Aalsmeer 250 eu-
ro, Vogelvrienden Aalsmeer 650 eu-
ro, watersportvereniging Westend 
500 euro en zwemsportvereniging 
Oceanus 699 euro. De stichting 
Vrienden van de Jozefschool had 
geen geld gevraagd, maar een ver-
zoek ingediend voor bollen en hout-
snippers. Hier is gehoor aan gege-
ven door Meerlanden. 

Veel prijzen bij kerstkien
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 15 december, organiseert de 
Stichting Supporting Kudelstaart 
een kerstkienavond. Er veel extra 
prijzen te winnen, onder andere voor 
wie het onderste rijtje, bovenste rij-
tje of beiden het eerste vol heeft. To-
taal zo’n veertig prijzen waaronder 
kerstpakketten, waardebonnen en 
diverse andere cadeaus 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 voor velen deze avond de kans 
om een of meerdere prijzen mee 
naar huis te nemen. Kom ook gezel-
lig kienen in het Dorpshuis aan de 
Kudelstaartseweg. Aanvang is 20.30 
uur.

Lia Gardenier (rechts) van LC Aalsmeer Ophelia en Jan van Maanen van LC 
Aalsmeer overhandigen de cheque aan mevrouw Chablis Platenburg van de 
stichting ‘Het vergeten Kind’.

Cheque Lions van 6000,- 
voor ‘Het vergeten Kind’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 10 
december vond tijdens de kerst-
markt in de Historische Tuin de uit-
reiking plaats van een cheque van 
6.000 euro aan de Stichting ‘Het 
vergeten Kind’. Het bedrag op de 
cheque gaf de netto opbrengst aan 
van de traditionele Golfdag die de 
Lionsclubs LC Aalsmeer Ophelia en 
LC Aalsmeer half september orga-
niseerden. De cheque werd uitge-
reikt aan mevrouw Chablis Platen-
burg van ‘Het vergeten Kind’ door 
Lia Gardenier en Jan van Maanen 
als vertegenwoordigers van de bei-
de Lionsclubs.
Volgend jaar is het honderd jaar ge-
leden dat de eerste Lionsclub in Ne-
derland werd opgericht en vanwege 
dat jubileum willen alle Lionsclubs 

in Nederland zich ervoor inzetten 
dat ‘vergeten’ kinderen niet langer 
worden vergeten. Het zijn kinderen 
die je niet ziet en niet hoort, in Ne-
derland ongeveer 38.000! Ook de 
Aalsmeerse Lionsclubs willen on-
dersteunen dat zij weer kind kun-
nen zijn op plekken waar ze zich 
thuis kunnen voelen. Plekken waar 
ze kunnen spelen, bewegen en hun 
trauma’s in alle rust kunnen ver-
werken. Onder professionele be-
geleiding en met de beste nazorg. 
De stichting gaat het gekregen be-
drag met name gebruiken om de 
opvanglocaties vrolijk en kindvrien-
delijk te maken. Ze gaan daarin zo-
genaamde Tovertuinen realiseren 
waarin de ‘vergeten’ kinderen heer-
lijk kunnen spelen en ontspannen.

Laag inkomen? Vraag de pas aan
Extra acties in december 
met de Aalsmeerpas 
Aalsmeer - Inwoners met een laag 
inkomen en vermogen kunnen een 
Aalsmeerpas aanvragen. De ge-
meente Aalsmeer heeft namelijk be-
sloten om de in de gemeente wo-
nende minima extra te ondersteu-
nen met de Aalsmeerpas. Met de 
Aalsmeerpas kunnen inwoners kor-
ting krijgen voor allerlei culturele 
en sociale activiteiten in Aalsmeer, 
Amstelveen en omstreken. In deze 

feestmaand kunnen Aalsmeerpas-
houders zelfs een gratis extraatje 
krijgen. Dit jaar heeft de gemeente 
ervoor gekozen om u één gratis ac-
tie aan te bieden. Iedere pashouder 
van de Aalsmeerpas kan in deze pe-
riode (t/m 8 januari 2017) eenmaal 
gebruik maken van een aanbie-
ding. Inwoners kunnen bijvoorbeeld 
kiezen voor één uur gratis bowlen, 
een gratis warme maaltijd en kopje 

koffie of thee. Of ze kunnen kiezen 
voor een voorstelling of een film. En 
voor de kinderen van Aalsmeerpas-
houders is er één uur gratis jum-
pen. Kijk op de website Aalsmeer-
pas.nl/decemberacties voor meer 
informatie. U kunt voor internettoe-
gang ook terecht in het gemeente-
huis. Inwoners kunnen voor andere 
aanbiedingen of voor het aanvragen 
van de pas ook kijken op Aalsmeer-
pas.nl.
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Marianne de Vries: “ZAAI 
heeft mij de weg gewezen”
Aalsmeer - ZAAI is een initiatief 
van de Gemeente Aalsmeer. Aan de 
hand van een coach-traject worden 
startende ondernemers geduren-
de een half jaar ondersteund, naast 
de masterclasses zijn er ook de in-
tervisie avonden en een evaluatiege-
sprek aan het einde van het traject. 
Tien deelnemers maken gebruik van 
het aanbod. De Nieuwe Meerbode 
is benieuwd naar hun ervaring. De-
ze week is Marianne de Vries aan 
het woord. “Ik ben altijd als schoon-
heidsspecialiste in loondienst ge-
weest bij een Parfumerie-Drogist, 
heb daar ook al mijn diploma’s voor 
gehaald. En nog steeds studeer ik.”
Als schoonheidspecialiste houd je 
je het meest bezig met de buiten-
kant. De laatste jaren raakte Marian-
ne steeds meer geïnteresseerd in de 
totale mens. Tijdens de behandelin-
gen ontstonden er andere gesprek-
ken en dat werd voor haar de om-
mekeer. “Ik kreeg duidelijk het ge-
voel dat dit meer de kant was die ik 
op wilde gaan. Op de Academie voor 
Massage en Beweging leerde ik tij-
dens de opleiding Masseur met spe-
cialisatie Holistische Massage dat je 
door aanraking mensen dichter bij 
hen zelf kan laten komen.” Het was 
precies wat Marianne voor ogen 
stond. “Het klopte met dat wat ik in 
de toekomst wilde gaan doen.”

Lichaam en geest
‘Veel mensen zijn te gehaast en heb-
ben stress. In de hectiek van het le-
ven is het soms lastig om echt te 
voelen hoe het met je is. Wat wij 
moeten leren is beter voor ons zelf 
te gaan zorgen. De ontspanning die 
een massage je kan geven kan je 
daarover veel vertellen. Ik kan met 

aanraking de - holistische - massa-
ge iets toevoegen aan dat besef. Ho-
listisch betekent niets anders dan 
een evenwicht brengen tussen li-
chaam en geest. Er is aandacht voor 
de hele mens. Het is een metho-
de die al eeuwen wordt toegepast. 
Mensen leren zich bewust te voelen 
hoe het met hen gaat. Het verbetert 
de kwaliteit van het leven. De voor-
beelden daarvan die ik tegen kom in 
mijn praktijk zijn legio.”

Blijven brainstormen
Kirsten Verhoef - projectorganisa-
tor- maakte Marianne attent op de 
mogelijkheid die ZAAI wilde bie-
den. “Het is een goede aanvulling op 
mijn start als zelfstandig onderne-
mer. Ik kreeg te maken met allemaal 
nieuwe zaken en ZAAI heeft mij de 
weg gewezen. Ik heb ook veel ge-
had aan de coachwijze van Anja de 
Die, zij heeft mij een goed inzicht ge-
geven in mijn doelstelling. Ik leerde 
van haar hoe ik door structuur te ge-
ven aan mijn wensen mijn doel kan 
bereiken. Ook het netwerken neemt 
grotere vormen aan, je leert meer 
mensen kennen. De intervisie bij-
eenkomsten zijn heel zinvol, wij zijn 
allemaal zoekende maar met elkaar 
komen wij tot een oplossing. Daar-
door ontstaat er een sterke onderlin-
ge band. Het is voor ons dan ook ze-
ker dat wij ook na het afronden van 
dit traject met elkaar blijven brain-
stormen.” En het gezin: Hoe reage-
ren de drie dochters en echtgenoot? 
Over het antwoord wordt geen se-
conde nagedacht: “Zij vinden het 
geweldig wat ik doe!” Voor meer in-
formatie: Kirsten Verhoef via 0297-
366182 of info@zaaiaalsmeer.nl 
Janna van Zon

Oorkonde, insigne en bloemen
Marjan Brouwer Lid van 
Verdienste bij HISWA
Aalsmeer - Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van HISWA Ver-
eniging – brancheorganisatie van 
de watersport - op woensdag 7 de-
cember is Marjan Brouwer, eige-
naar van Jachthaven Stenhuis uit 
Aalsmeer, tot Lid van Verdienste ge-
kroond. Naast inzet voor HISWA in 
de CAO-commissie is zij ruim 25 
jaar mede namens HISWA Vereni-
ging de drijvende kracht geweest 
in de regio Aalsmeer. Marjan Brou-
wer is één van de grondleggers van 
de HISWA-plannen voor de West-
einderplassen, die vrijwel allemaal 
mede door haar inzet zijn gereali-
seerd. Zoals aanlegvoorzieningen, 
een starteiland, een strand en een 
promotiecampagne. Haar passie 
voor de sector en de regio en onver-
moeibare inzet om doelen te berei-
ken zijn van groot belang geweest 
in de regio Hollandse Plassen. Mar-
jan ontving uit handen van de voor-
zitter van HISWA Vereniging – Geert 

Dijks – een oorkonde, een insigne 
en een bos bloemen. Ze liet weten 
dat ze zich altijd vol overgave en met 
veel plezier heeft ingezet in het al-
gemene belang en dat haar opvol-
gers in het familiebedrijf ook deze 
mentaliteit hebben.

Wijk Dorpshaven vult gestaag
Wethouder slaat 1e paal 
voor bouw 31 woningen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 
december is het startsein gegeven 
voor de bouw van 31 woningen in 
de wijk Dorpshaven (Lijnbaan). Aan 
wethouder Robbert-Jan van Duijn 
de eer om de eerste offi ciële paal de 
grond in te slaan. Er gaat een divers 
aanbod aan woningen gebouwd 
worden, bestaande uit rij- en vlon-
derwoningen, twee-onder-een kap-
woningen en watervilla’s. Allen krij-
gen een typische Scandinavische 
uitstraling.
Een groot deel van de woningen 
krijgt een tuin of terras aan het wa-
ter, die in verbinding staat met de 
Ringvaart en de Westeinderplassen. 
Bij een aantal woningtypes had-
den kopers de keuze uit drie unieke 

Scandiavische kleuren. De wonin-
gen zijn door hun onderscheiden-
de karakter en hoge mate van duur-
zaamheid inmiddels allen verkocht. 
NewBouw uit Uitgeest is de aanne-
mer en naar verwachting worden de 
woningen in het eerste kwartaal van 
2018 opgeleverd.
Ontwikkelaar is Synchroon, die al 
een groot aantal woningen in deze 
wijk in het Centrum heeft ontwik-
keld. Zo is afgelopen september een 
aanvang gemaakt met de verkoop 
van 24 woningen. Ook deze huizen 
vonden snelle aftrek. De verwach-
ting is dat de bouw van deze fase 
het eerste kwartaal van 2017 start. 
Meer informatie is te vinden op de 
website ww.dorpshaven.nl.

Betere samenwerking in de keten
Platform voor duurzame 
sierteelt opgericht
Aalsmeer - Op initiatief van LTO 
Glaskracht Nederland, de Vereni-
ging van Groothandelaren in Bloem-
kwekerijprodukten (VGB) en Royal 
FloraHolland is het Platform Duur-
zame Sierteelt opgericht. Het plat-
form heeft een regiefunctie en wil 
verdere verduurzaming van de sier-
teeltsector bereiken door betere sa-
menwerking in de keten. Het Plat-
form Duurzame Sierteelt nodigt ook 
overheden, kennisinstellingen, cer-
tifi cerings- en maatschappelijke or-
ganisaties uit om hieraan bij te dra-
gen.
De initiatiefnemers willen rond 
duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen nauwer 
samenwerken en duurzaamheidsre-
sultaten beter in beeld brengen. Het 
gaat om alle bloemen en planten die 
in en via Nederland worden verhan-
deld. Partijen binnen het Platform 
moeten gezamenlijk en door de ke-
ten heen vraagstukken oppakken 
en helpen oplossen. Daarbij gaat 
het onder meer om verantwoord ge-
bruik van gewasbeschermingsmid-
delen, vergroening van energie, ge-
bruik van verpakkingen en sociale 
omstandigheden in de teelt.
Robert Roodenburg, directeur VGB: 
“Als brancheorganisatie nemen wij 
onze verantwoordelijkheid om het 
belangrijke vraagstuk duurzaam-
heid voor onze achterban, de han-

delspartijen, zo effectief mogelijk 
aan te pakken.”
Nico van Ruiten, voorzitter LTO Glas-
kracht: “Verantwoord ondernemen 
in de glastuinbouw is cruciaal voor 
draagvlak in de samenleving. LTO 
Glaskracht heeft dit als een speer-
punt en werkt daarmee met onder-
nemers aan een sterke reputatie en 
maatschappelijke waardering.”
Gijs Kok, manager sustainability 
Royal FloraHolland: “Om de markt-
positie van onze kwekers, hun klan-
ten en andere ketenpartners te ver-
sterken, wil Royal FloraHolland bij-
dragen aan een duurzame aan-
voer van bloemen en planten. Duur-
zaamheid is een randvoorwaarde 
voor een gezonde toekomst van on-
ze sector. De vragen en activiteiten 
rondom dit thema goed met elkaar 
afstemmen, is essentieel.”

Rechts Alexander van der Pijl Directeur Dunweg Uitvaartzorg en links Simon 
Tump, Accountmanager zakelijke markt Ardea Auto Hoofddorp.

Tweede Transit Custom voor 
Dunweg Uitvaartzorg
Hoofddorp - Als een uitbreiding 
op het bestaande wagenpark heeft 
Dunweg Uitvaartzorg in Hoofddorp 
een verlengde Transit Custom Li-
mited in gebruik genomen. Dit stijl-
vol gekleurde en uitgevoerde voer-
tuig is door de specialisten van In-
stra uit het Brabantse Zeeland inge-
richt als een zogenoemde overbren-
gauto. Bedoeld om overledenen in 
de avond, nacht en in de weeken-
den van huis over te brengen naar 
het rouwcentrum, of andersom in 
het geval van een thuisopbaring. 
Om daarbij onder alle omstandig-

heden de juiste zorg aan de over-
ledene te kunnen bieden is de au-
to voorzien van een grote achterklep 
en zowel links als rechts een royale 
zijschuifdeur. Verder is het voertuig 
volledig uitgerust voor ondersteu-
ning aan politie en justitie in Haar-
lemmermeer tijdens situaties van 
een niet-natuurlijke dood. Voor het 
uitvaartzorgbedrijf is dit de tweede 
auto van dit type en is ook nu ge-
leverd door Ardea Auto Hoofddorp. 
Het dealerbedrijf dat deze Transit 
Custom, evenals alle overige Dun-
weg voertuigen, in onderhoud heeft. 

Leuke en lekkere prijzen 
met actie ‘Bon in de Ton’
Kudelstaart - Het was alweer feest 
in het Winkelcentrum. De actie ‘Bon 
in de Ton’ is weer gestart en maan-
dag 12 december was de eerste 
trekking. Vele leuke en lekkere prij-
zen waaronder twee goed gevulde 
winkelwagens van Albert Heijn. Leu-

ke pakketten van de Marskramer en 
van de Gall en Gall. Rollades van de 
Keurslager en een kaaspakket van 
Ineke. Winkelcentrum Kudelstaart: 
Het boodschappencentrum waar het 
gratis parkeren is en je voor al je da-
gelijkse boodschappen terecht kunt.

Hans-Peter (links) en zijn compagnon Frank Koopmans.

Knallend het nieuwe jaar 
in met Vuurwerkworld
Aalsmeer - “De (online) voorver-
koop is van start gegaan en we zijn 
er weer behoorlijk druk mee.” Aan 
het woord is Hans-Peter Reijnen, 
een van de eigenaren (zijn com-
pagnon heet Frank Koopmans) van 
twee vestigingen van Vuurwerk-
world Zwanenburg en Aalsmeer. 
“We hebben de inrichting van de 
winkel helemaal omgegooid zodat 
er, als je binnenkomt, echt een ge-
zellige vuurwerksfeer hangt. Het is 
een heerlijke ruimte om rond te kij-
ken. Ook hebben we een extra ver-
koopbalie toegevoegd om u nog 
sneller van dienst te kunnen zijn. 
We zijn het grootste verkooppunt in 
de regio en ook zeker de gezelligste! 
We nemen de tijd om vragen te be-
antwoorden aan de balie en u kunt 
natuurlijk lekker een bakkie koffi e 
nuttigen bij ons.” Vanaf een bedrag 
van nog geen dertig euro zijn er al 
fl owerbeds te koop en er zijn uit-
schieters van top segment voor 499 
euro. Dit is de Mother Of All Boxes 
en bevat 42kg. Hans-Peter vervolgt: 
“Wat een echte knaller wordt en 
ook alleen in de losse verkoop ver-
kocht gaat worden is een hele nieu-
we vuurwerklijn. Duits vuurwerk te-
gen super prijzen. De kortingen lo-
pen maar liefst op tot 60%, waarbij 

geldt op is op. Van deze lijn zullen 
er ook fl yers verspreid worden, zo-
dat u kunt zien hoe waanzinnig dit 
gaat worden.”

Korting vijfdaagse
Voor kinderen is er al leuk vuurwerk 
vanaf 1 euro 79. Nieuw zijn de Kra-
zy Clown, Fire Frog en Fire Wall. Echt 
vuurwerk voor de jongeren vuur-
werkliefhebbers. Op de site www.
vuurwerkworld.nl staan de fi lmpjes 
van deze artikelen. “Een mooie aan-
vulling voor die doelgroep, waar wij 
veel van verwachten.” Aldus Reijnen. 
Wegens enorm succes vorig jaar 
houdt het vuurwerkbedrijf ook dit 
jaar een vijfdaagse kortingsactie. De 
advertentie zal verschijnen in deze 
krant en is geldig van woensdag 21 
tot en met zondag 25 december. Blijf 
voor meer informatie en overige ac-
ties op de hoogte via Facebook en 
Twitter of kom langs tijdens de ver-
koopdagen op 29 en 30 december 
van 8.00 tot 21.00 uur en op 31 de-
cember van 8.00 tot 18.00 uur in de 
uitgebreide showroom aan het be-
drijventerrein Aalsmeerderweg 249i 
te Aalsmeer. Team Vuurwerkworld 
wenst u alvast fi jne feestdagen en 
een goed en gezond 2017.
Door Miranda Gommans 

Bloemenimport via Flora 
eenvoudiger en sneller
Aalsmeer - Royal FloraHolland en 
de Douane Schiphol hebben een 
vereenvoudiging van de bloeme-
nimport afgesproken. Royal Flora-
Holland heeft daartoe de zogehe-
ten Authorised Economic Opera-
tor (AEO) vergunning verkregen. 
Daarmee kan onnodige vertraging 
in de aanvoerketen worden voorko-
men en dat is goed voor de kwali-
teit van de bloemen. Op woensdag 
30 november is de vergunning of-
fi cieel uitgereikt aan Marcel Claes-
sen (COO Royal FloraHolland) bij 
de locatie Dock Services Aalsmeer 
door Roel Bakker (Manager Klan-
tenteam Douane). In de huidige im-
portprocessen speelt Royal Flora-
Holland Dock Services een belang-
rijke rol bij het ontvangen en afl e-

veren van bloemen. Bloemen kun-
nen pas worden afgeleverd bij de 
eindklant nadat deze vrijgegeven 
zijn door de douane. Douane Schip-
hol is dan ook een belangrijke part-
ner in de aanvoerprocessen bij Roy-
al FloraHolland. Door het voldoen 
aan de AEO-voorwaarden kunnen 
vertragingen in de controleproces-
sen geminimaliseerd worden en vol-
doet Royal FloraHolland aan de ei-
sen van Europese Douane wetge-
ving, de Union Customs Code.
Marcel Claessen: “Royal FloraHol-
land versterkt haar functie in het in-
ternationaal zakendoen. Met deze 
vergunning kunnen we klanten nog 
beter van dienst zijn en dat is in lijn 
met onze strategie om aanvoerstro-
men beter te faciliteren. De kwaliteit 

van bloemen wordt zo gewaarborgd 
en het helpt de klanten van Royal 
FloraHolland ook in de planning en 
fi nanciële administratie.”
Jeroen Vrolijk van Vrolijk bloemen 
(agent): “De samenwerking met de 
medewerkers van Dock Services is 
al jaren heel prettig. Ze denken mee 

en regelen het transport van mijn 
handel snel en effi ciënt waardoor ik 
het werk goed kan plannen. Met de 
behaalde AEO-vergunning kunnen 
de producten indien nodig bij Dock 
Services gekeurd worden. De han-
del is sneller bij mij in de box en er 
is geen verlies van kwaliteit.’’

Kerststukje maken in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
op dinsdag 20 december gaan wij tijdens de creatieve middag 
kerststukjes maken. Leuk voor de kerstdagen.! De kosten zijn €12,50 
euro, incl koffie en thee. De workshop begint om 14.30 uur tot 16.30 uur. 
Mocht u in het bezit zijn van een kniptang neem die dan met u mee! 
U kunt zich opgeven bij een van onze gastvrouwen. Voor informatie/ 
opgeven kunt u bellen met het wijkpunt op tel: 0297- 820979

Woensdag & vrijdag diner in restaurant ‘Voor Elkaer’
Woensdag 21 december hebben wij een heerlijk budget- middag menu! 
U bent om 12.00 uur van harte welkom. Een heerlijk menu voor maar 
€ 6,50,-. Gestoofde kip in een heerlijke zachte kerrie ragout met daarbij 
komkommer salade, doperwten + mais en gekookte rijst + garnituur. 
Als dessert vanille vla + appelmoes. (i.v.m het kerstdiner in het 
zorgcentrum is het avond restaurant deze avond gesloten)
Vrijdag avond 23 december bent u van harte welkom om weer 's avonds 
bij ons te komen eten. U kunt dan genieten van onbeperkt erwtensoep 
met roggebrood en spek. Als dessert hebben wij een verse fruit salade. 
Voor reserveringen kunt u bellen met het wijkpunt tel. 0297 820 979.

Rond de feestdagen in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ en inloopcentrum 
Kudelstaart + Ontmoetingscentrum Aalsmeer
Zondag 25 december is het wijkpunt gesloten.
Maandag 26 december is het wijkpunt geopend van 10.30 uur tot 
ongeveer 12 uur. U bent van harte uitgenodigd om een kopje koffie 
te komen drinken en een stukje kerstbrood. U wordt voor deze gezellige 
ochtend uitgenodigd door kringleden van de Meerkerk. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Het inloopcentrum/ ontmoetingscentrum is deze 

dag gesloten. Dinsdag 27 december is het wijkpunt/ ontmoetingscen-
trum de hele dag geopend. Het inloopcentrum is gesloten!

(Data rond oud en nieuw staan 
volgende week in de krant! )

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

het zorgcentrum woont.







Politie zoekt getuigen en 
beelden van plofkraak
Aalsmeer - De plofkraak in winkel-
centrum Kudelstaart op het bank-
kantoor rond drie uur in de nacht 
van maandag 5 op dinsdag 6 de-
cember heeft inwoners behoor-
lijk doen schrikken. “In ons rustige 
dorp?” Misschien wel juist daarom. 
Heel juist is de beslissing van de Ra-
bobank om niet een geldautomaat te 
maken bij haar nieuwe kantoor in de 
Zijdstraat, maar te kiezen voor een 
aparte, losse unit. Deze komt waar-
schijnlijk op het Praamplein te staan. 
Plof- en ramkraken zijn de laatste 

jaren toegenomen en hierbij houden 
de daders absoluut geen rekening 
met mogelijke slachtoffers die boven 
of nabij de geldautomaten wonen. 

Geen daders
De politie is op zoek naar getuigen 
en camerabeelden van de plofkraak 
in Kudelstaart. Betrokkenheid van 
de 23 jarige man uit Den Haag de-
zelfde dag wordt uitgesloten, zo is 
na onderzoek gebleken. De daders 
zijn dus nog spoorloos. Uit het on-
derzoek is verder gebleken dat de 

Wie weet meer/heeft informatie?
Oosterbad onder gekliederd
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
9 op zaterdag 10 december is de 
buitenkant van het Oosterbad ern-
stig onder gekliederd door vanda-
len. Het bestuur is hier uiteraard niet 
blij mee. Zij probeert het natuurbad 
aan de Mr. Jac. Takkade met veel 
vrijwilligers netjes te houden. Het 

weghalen van de graffiti geeft veel 
extra werk. Wie weet wie dit heeft 
gedaan of heeft meer informatie? 
Contact opnemen met één van de 
bestuursleden kan via www.hetoos-
terbad.nl. Uiteraard kan ook gebeld 
worden met de politie via 0900-
8844 en 0800-7000 (anoniem).

“Een unieke daad”
Brandweer van Aalsmeer 
bedankt buschauffeur
Aalsmeer - Brandweer Aalsmeer 
heeft donderdagmorgen 8 decem-
ber de buschauffeur bedankt die 
maandagmorgen een 63-jarige 
fietser heeft gered in Kudelstaart. 
De bezetting van de kazerne bood 
de man een bloemetje aan. Vorige 
week maandag 5 december, in de 
vroege ochtend, belandde de man 
door waarschijnlijk het gladde weg-
dek in de sloot langs de Bilderdam-
merweg in Kudelstaart. Door een-
drachtige samenwerking tussen de 
buschauffeur van Connexxion en 
brandweerkazerne Aalsmeer kon 
de man uit zijn koude positie gered 
worden. Bij het weerzien werden de 
verhalen over deze maandagmor-
gen uitgewisseld. De bevelvoerder 
van de autospuit van Aalsmeer be-
dankte de chauffeur voor zijn daad. 

“Waar diverse andere auto’s reeds 
waren doorgereden ben jij gestopt, 
heb je eerste hulp verleend en zijn 
leven gered. Een unieke daad waar-
voor je willen bedanken.” De bus-
chauffeur gaf aan dat het voel-
de als zijn burgerplicht. “Ik zag de 
fiets liggen en door de koplampen 
van de bus viel mij de man ook op. 
Ik heb de bus aan de kant gezet en 
ben naar hem toe gegaan.” “Het was 
een mooie samenwerking met de 
buschauffeur”, aldus de brandweer. 
“De man zakte steeds verder weg in 
de modder, maar door de hulp van 
de buschauffeur bleef hij boven en 
konden wij hem uiteindelijk uit het 
water halen en overdragen aan de 
ambulancedienst. Hij had het heel 
erg koud.” Navraag heeft geleerd 
dat de man het goed maakt.

Fiets weg tijdens 
bezorgen krant

Aalsmeer - Tijdens het bezorgen 
van de Nieuwe Meerbode is de 
fiets van een krantenjongen in de 
Azaleastraat afgelopen donder-
dag 8 december gestolen. De be-
zorger had zijn rijwiel even neer-
gezet om kranten in de brieven-
bussen te doen. Toen hij terug-
kwam om zijn weg te vervolgen, 
was de zwarte Opoefiets ver-
dwenen. De ‘sneldief’ heeft tus-
sen kwart over zes en tien voor 
half zeven in de avond toegesla-
gen. De bezorger is met zijn moe-
der en broer in de omgeving gaan 
zoeken naar zijn fiets. Bij gymzaal 
De Baccara is de krantentas te-
rug gevonden. De fiets is nog 
spoorloos. De Opoefiets heeft 
een forse bel, een grote chromen 
koplamp en heeft zowel voor als 
achter zwarte velgen. Mogelijk is 
de diefstal gezien. Getuigen wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 

Schade door val 
paal op auto

Aalsmeer - Op vrijdag 9 decem-
ber rond kwart over vier in de 
middag is schade gemaakt aan 
een in de Citroenvlinderstraat ge-
parkeerde auto. Volgens een ge-
tuige heeft een vrachtwagen bij 
het keren een paaltje geraakt en 
deze is op een geparkeerde au-
to gevallen. Mogelijk heeft de 
chauffeur de botsing niet opge-
merkt, de wagen is weggereden 
zonder een briefje achter te la-
ten. De getuige heeft het kente-
ken genoteerd. De chauffeur gaat 
opgespoord worden.

Bromfietsster na 
botsing gewond

Aalsmeer - Op dinsdag 6 de-
cember rond half zes in de avond 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Oosteinderweg. 
Een 34- jarige automobiliste ver-
liet de uitrit van een manege en 
reed de weg op. De Kudelstaartse 
zag hierbij de aankomende brom-
fietsster over het hoofd. Rem-
men bleek niet meer mogelijk. De 
bromfiets botste op de zijkant van 
de auto. De 16 jarige bestuurster 
uit Aalsmeer raakte gewond en is 
met arm- en polsletsel naar het 
ziekenhuis vervoerd. Inmiddels is 
ze weer thuis. De verkeersdienst 
doet nader onderzoek naar de 
exacte oorzaak. De automobilis-
te kwam met de schrik vrij. Zowel 
de auto als de bromfiets raakten 
behoorlijk beschadigd en moes-
ten weggesleept worden. 

Klusjesmannen 
weggestuurd

Aalsmeer - Op donderdag 8 de-
cember rond kwart over tien in 
de ochtend kreeg de politie een 
melding dat twee duistere types 
rondliepen in de buurt van de 
Beethovenlaan en de Hellendaal-
straat. Agenten zijn ter plaatse 
gegaan en troffen twee mannen 
van 44 en 22 jaar uit de omgeving 
van Eindhoven en Den Bosch aan, 
die zeiden flyers te verspreiden 
voor woningonderhoud. Ze kon-
den goten reinigen, schoorstenen 
schoon maken en klusjes uitvoe-
ren. De politie heeft de mannen 
weggestuurd. Er is een buurton-
derzoek gehouden, er waren nog 
nauwelijks flyers verspreid. Overi-
gens raadt de politie (nogmaals) 
aan niet met onbekende (buiten-
landse) klusjesmannen in zee te 
gaan. Er worden bedragen af-
gesproken, die uiteindelijk veel-
al hoger uitpakken en waarbij het 
innen van het geld agressief te 
werk wordt gegaan. Kies voor be-
trouwbare, plaatselijke bedrijven. 
Wel zo veilig en gegarandeerd 
goed resultaat. 

Weer overlast 
door vuurwerk

Aalsmeer - Er zijn bij de politie 
weer diverse meldingen binnen 
gekomen over overlast door vuur-
werk. Uit alle delen van de ge-
meente wordt gebeld. Vooralsnog 
is vuurwerk afsteken niet toe-
gestaan. Wie met vuurwerk be-
trapt wordt, kan rekenen op een 
boete. Ook worden alle knallers 
in beslag genomen. Wie ziet dat 
er illegale verkoop van vuurwerk 
plaatsvindt, wordt verzocht dit te 
melden bij de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000. 

Broche verloren!
Aalsmeer - Verloren op dinsdag 
6 december na 18.00 uur van de 
Helling naar de van Cleeffkade 
een stervormige broche met glin-
stersteentjes (er ontbreken een 
paar). Wie oh wie heeft de broche 
gevonden? 06-12922954.

Brandje in vuilniswagen
Aalsmeer - Op woensdagochtend 
7 december rond elf uur werd de 
brandweer gealarmeerd over een 
containerbrand op de Machine-
weg. Onderweg naar het vuur werd 
de melding opgeschaald naar brand 
in een vrachtwagen. Het was het ei-
genlijk allebei, want op het terrein 
bij sporthal De Bloemhof troffen de 
brandweermannen een vuilniswa-
gen aan en in de container, die er-
op stond, woedde een brandje. De 
chauffeur van de wagen reed met 
de vuilniswagen op de Hornweg 
ter hoogte van de Emmastraat. Hij 
hoorde een harde knal en zag gelijk 
daarna een grote steekvlam. Hij is 
snel met de wagen naar het terrein 

voor de Bloemhof gereden om de 
schade zoveel mogelijk te beperken. 
Uiteraard is ook direct 112 gebeld. 
De brandweer heeft het brandje ge-
blust. Voor de zekerheid heeft de 
brandweer de chauffeur in de vuil-
niswagen begeleid naar Meerlan-
den in Rijsenhout. 
Toch fijn dat Aalsmeer beschikt 
over een serieus, alert en betrokken 
brandweerkorps. Overigens kunnen 
de heren en dames nieuwe collega’s 
goed gebruiken. Iets voor jou? Kijk 
op de website of op facebook voor 
meer informatie of stap de kazerne 
aan de Zwarteweg eens binnen. Ie-
dere maandag is het oefenavond.
Foto: Brandweer Aalsmeer‘t Farregat is niet meer...

Aalsmeer - Het eens zo gerenom-
meerde restaurant ’t Farregat aan 
de Oosteinderweg, tegenover The 
Beach, is met de grond gelijk ge-
maakt. Na beëindiging door de eer-
ste eigenaar hebben diverse andere 
huurders geprobeerd de loop weer 
in het restaurant te krijgen. Dit lukte 
veelal deels, maar allen hielden het 
na ongeveer een jaar voor gezien. 
Het pand bleef lange tijd leeg en 

raakte behoorlijk in verval. Daarom is 
door de eigenaren besloten het res-
taurant met de grond gelijk te ma-
ken. Wie langs rijdt, ziet nu het ge-
bouw van het achterliggende budget 
hotel staan. Dit pand gaat naar vo-
ren uitbreiden. Na de volledige sloop 
gaat aangevangen worden met de 
nieuwbouw. De naam Farregat voor-
goed verdwenen? Wie weet krijgt het 
hotel wel de naam ’t Farregat...

Nieuwe brug op Helling
Aalsmeer - Veel ophef was er vo-
rig jaar november. Het bruggetje bij 
de Helling is niet meer. Ingestort. 
Door de storm geveld of per onge-
luk door de slopers neergehaald? 
In ieder geval niet meer bruikbaar, 
een stukje nostalgie verdwenen. De 
nieuwe eigenaren van de opstallen 
van scheepswerf Van Dam beloof-
den nagenoeg direct dat een nieuw 
exemplaar gebouwd zal worden. 
De afgelopen weken is hier gehoor 
aangegeven en een nieuwe brug in 
nostalgische stijl siert de Helling op. 
Niet echt te vergelijken met het ‘ou-

de’ witte ophefbruggetje, maar er is 
woord gehouden. 
En over de nieuwe plek is nage-
dacht, de brug is iets meer richting 
Dorpsstraat opgeschoven en ver-
bindt nu de Helling met de wonin-
gen rond de Dorpskerk. 
Het ‘oude’ bruggetje gaf alleen toe-
gang tot de opstallen van Van Dam. 
Deze zijn vorig jaar net voor oud en 
nieuw gesloopt. 
Inmiddels zijn alle oude stukken 
hout en beton verwijderd. Het ter-
rein is klaar om hier zes apparte-
menten te laten verrijzen.

Van links naar rechts: Jacqueline Weijer, Jan Kwak en Marlien Smit.

Nieuwe voorzitter KWF
Aalsmeer - Sinds vorige week 
heeft KWF afdeling Aalsmeer weer 
een voorzitter en wel in de persoon 
van Jan Kwak. Jan is geen onbeken-
de binnen de lokale afdeling van het 
KWF, want al sinds september vo-
rig jaar loopt hij mee in het bestuur 
als coördinator Activiteiten. Hij was 
tot twee weken geleden coördinator 
Voedselverwerving voor de Voedsel-
bank en is tevens coördinator Ac-
tiviteiten van het plaatselijke Rode 
Kruis, een taak die hij zal blijven ver-
vullen. Het volledige bestuur bestaat 
nu uit: Jan Kwak (voorzitter), Mar-
lien Smit (penningmeester) en Jac-
queline Weijer (secretaris). Jan zal 
zich naast het voorzitterschap ook 
volledig bezighouden met het or-
ganiseren van activiteiten voor het 
KWF, zoals hij dat ook afgelopen 
jaar deed. Een voorbeeld daarvan is 
de succesvolle Korenmarathon van 
2 oktober. KWF Aalsmeer hoopt dit 
tot een jaarlijks terugkerend evene-
ment te maken. Onderhandelingen 

met de Studio’s en het Crown The-
ater over 2017 zijn al gaande. Een 
ander groot evenement dat ‘op sta-
pel’ staat is een spinning-estafette 
op het Raadhuisplein. De bedoeling 
is om dat in juni te laten plaatsvin-
den en het belooft een groots festijn 
te worden. Ondernemend Aalsmeer, 
de organisatie van en voor lokale 
bedrijven, heeft haar medewerking 
toegezegd. 
Naast een nieuwe voorzitter hoopt 
het bestuur van het KWF dat er 
meer mensen zijn die ‘iets willen 
doen’ voor het KWF. Dat kan in de 
vorm van hulp bij het organiseren 
van grote evenementen, maar ook 
middels een taak binnen het be-
stuur om zaken goed te kunnen re-
gelen en te ondersteunen. Wilt u/jij 
zich inzetten voor het KWF om met 
elkaar de ziekte kanker de wereld 
uit te krijgen? Laat het weten via in-
fo@kwfaalsmeer.nl of bel naar voor-
zitter Jan Kwak op telefoonnummer 
06-53928043.

Wethouder Ad Verburg opent symbolisch de vernieuwde Ringvaartzijde door 
onthulling van een nieuwe bank. Op de achtergrond de nieuwe inrichting.

Feestelijke opening door wethouder

Facelift voor Ringvaartzijde
Aalsmeer - Op 6 december heeft 
Wethouder Ad Verburg symbolisch 
de vernieuwde Ringvaartzijde ge-
opend. De reconstructie bestond uit 
een totale herinrichting van groen, 
wegen, verkeer en verlichting, waar-
bij ook een hemelwaterriool aange-
legd is. De groenstructuur is herzien, 
er zijn verkeerskundige aanpassin-
gen gedaan en de bestrating ver-
nieuwd. De bewoners van de Ring-
vaartzijde konden elkaar ontmoeten 
in de Dorpshoek op uitnodiging van 
de gemeente en kregen daar koffie 
en iets lekkers om de afronding van 
het project te vieren. De werkzaam-
heden waren in de derde week van 
maart van start gegaan. Tijdens het 
project is ook het kleine speelplaats-
je meegenomen en opgeknapt. Ook 
het beplantingswerk is af.

Complex werkgebied
Wethouder Verburg: “Om de wijk 
gedurende de werkzaamheden be-
ter bereikbaar te houden is na goed 
overleg met de wijkvertegenwoordi-
gers besloten om het werk in kleine-
re fases op te pakken. Dit heeft ge-
leid dat het werk na de bouwvakva-
kantie met een kleine vier weken ex-
tra uitvoeringstijd is afgerond. On-
danks de onvoorspelbare grondwa-
terstroming vanuit de Ringvaart, ex-

tra spots met vervuilde grond, werk-
zaamheden door derden (nuts-
bedrijven), de extra werkzaamhe-
den aan riolering huisaansluitin-
gen en erfaansluitingen kunnen 
we terugkijken op een fraai stuk-
je werk, waarbij bewoners en ge-
meente elkaar telkens hebben we-
ten te vinden. Ook heeft de gemeen-
te dankbaar gebruik gemaakt van 
de groeps-WhatsApp van de diver-
se wijkvertegenwoordigers om bij-
voorbeeld een tijdelijke stremming 
voor autoverkeer door te geven. We 
hebben bewondering voor de enor-
me betrokkenheid van de bewoners 
en met het getoonde begrip voor 
de overlast die de werkzaamheden 
met zich meebrengen. Bijzondere 
dank gaat uit naar aannemer Van 
der Werff Infra voor het flexibele op-
treden binnen dit kleine complexe 
werkgebied. Het resultaat mag er 
zijn, vandaar dat we hier ook staan. 
De Ringvaartzijde heeft de upgrade/
facelift gehad die veel beter bij deze 
mooie wijk past.” Enkele bewoners 
bedankten de aannemer en de ge-
meente voor de goede samenwer-
king en de hulp die inwoners kre-
gen. De wethouder bedankte ook de 
vertegenwoordigers van de wijk die 
vanaf het eerste uur als klankbord 
gediend hebben. daders met twee auto’s naar de pin-

automaat zijn gereden. Een van de 
auto’s betreft een donkerkleurige 
Audi met opvallende velgen, die uit-
gebrand is aangetroffen bij de pin-
automaat. Deze auto heeft voor de 
kraak een tijdje geparkeerd gestaan 
in een parkeerhaven in de Einstein-
straat, nabij de Schweitzerstraat. De 
politie Aalsmeer Uithoorn doet op 
facebook een oproep: “Mocht u in-
formatie hebben over wie deze auto 
heeft geplaatst en wanneer, of over 
wie de auto heeft weggehaald, dan 
komen wij graag met u in contact.”
De andere wagen betreft een don-
kerkleurige stationwagen, waarvan 
het merk en het type nog niet be-
kend is. Wel weet de politie dat de-
ze auto vanaf de Mijnsherenweg is 

aan komen rijden en de wagen is 
waarmee de daders na de kraak zijn 
gevlucht. Ook over de vluchtroute 
hoopt de politie via getuigen meer 
informatie te krijgen. Mogelijk zijn er 
met camera’s, die gericht zijn op de 
openbare weg, beelden gemaakt die 
kunnen bijdragen aan het aanhou-
den van de daders. Iets opvallends 
gezien in de nacht van 5 op 6 de-
cember of in de dagen ervoor dat te 
linken is met de plofkraak? Alle in-
formatie over de profkraak is wel-
kom. Het beste is om te bellen naar 
088-1691177 of te mailen naar re-
cherche.zuid.amsterdam@politie.nl. 
Anoniem een melding doen kan via 
0800-7000 en uiteraard mag ook het 
‘standaard’ nummer gebeld worden: 
0900-8844.

2e katern



Aalsmeer - In de raadsvergadering 
van afgelopen donderdag 8 decem-
ber heeft het CDA een motie inge-
bracht waarin aandacht wordt ge-
vraagd voor woningeigenaren die 
in de directe omgeving van de vei-
ligheidszone (ook wel sloopzone 
genoemd) woningen bezitten. In 
de CDA-motie wordt aandacht ge-
vraagd voor de angst van wonin-
geigenaren dat door de toename 
van het vliegverkeer de waarde van 
hun woning in de komende tijd on-
der druk komt te staan. In de mo-
tie wordt voorgesteld dat deze wo-
ningeigenaren (vrijwillig) de moge-
lijkheid zouden kunnen krijgen om 
hun woning te verkopen aan een 
hiervoor op te richten woningstich-
ting die de woning vervolgens niet 
sloopt maar weer verhuurt. Dat kan 
zijn aan de huidige eigenaar, maar 
dat kan ook zijn aan een andere 
huurder. Slopen past niet binnen dit 
plan, tenzij de veiligheidszone bin-
nen het luchthaven Indelingsbesluit 
(LIB) wordt vergroot. Als huurder 
van hun eigen woning krijgt men 
dan de vrijheid om op ieder gewenst 
moment de huur op te zeggen en op 
een andere plek te gaan wonen.

Interessant idee
Raadsbreed was de reactie dat de 
gedachtegang erg interessant is, 
maar dat dit wel een zeer com-
plexe materie is. Daarom is tijdens 
de behandeling besloten om deze 
CDA-motie niet per direct in stem-
ming te brengen, maar dat de frac-
tiespecialisten Schiphol van de ver-
schillende partijen dit verder gaan 

uitwerken om zo te komen tot een 
breed gedragen initiatief vanuit de 
Aalsmeerse politiek richting de Om-
gevingsraad (ORS) en de landelijke 
politiek. Uiteindelijk moet daar de 
oplossing vandaan komen. Want het 
idee mag dan hier ontstaan zijn, de 
gemeente gaat hier niet over. 

Inzetten op leefbaarheid
Iedere inwoner in Aalsmeer en Ku-
delstaart ondervindt in meer of min-
dere mate hinder van het luchtver-
keer, maar voorkomen moet worden 
dat de belangen van sommigen zo 
worden aangetast dat zij niet alleen 
gehinderden, maar ook gedupeer-
den worden. De Aalsmeerse politiek 
blijft zich inzetten voor de leefbaar-
heid van de hele gemeente. Daarom 
is nadrukkelijk gesteld dat dit pro-
bleem voor het gebied rondom de 
veiligheidszone slechts één van de 
aspecten van de Schipholproblema-
tiek is, maar voor deze groep bewo-
ners is het wel een hele belangrijke! 
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Video monteren 
bij Filmclub

Aalsmeer - Maandagavond 19 de-
cember wordt bij de Film- en Video-
club Aalsmeer de derde en laatste 
cursusavond video monteren ge-
houden. Tevens wordt aan de cur-
sisten de gelegenheid gegeven om 
hun opdrachtfilm te vertonen. Men-
sen die geïnteresseerd zijn in het fil-
men met een video- of actioncame-
ra zijn van harte welkom in buurt-

Samensmeltingen in Fysiopraktijk
Expositie Yvette van Mook 
Kudelstaart - Op de middelbare 
school begon het al voor de in Ku-
delstaart woonachtige Yvette van 
Mook. Tekenen als eindexamen vak. 
Met een bijzonder inspirerende juf. 
De liefde voor het maken van colla-
ge’s is toen al aangewakkerd. Liefst 
op grote doeken met veel verf en 
rollers en spetters. En het verzame-
len doet Yvette ook al heel lang. La-
des voor spullen met herinneringen. 
Op zich geen waardevolle spullen, 
maar door de herinneringen en ver-
halen die er aan zitten juist heel bij-
zonder, voor jezelf. 
En dan is er ook nog de fotovak-
school die gevolgd is in Apeldoorn 
en in Amsterdam. Hier leert Yvet-
te niet alleen goed fotograferen, 
maar ook het digitaal bewerken 
van foto’s.  En samen met een gro-
te nieuwgierigheid naar de mens in 
zijn algemeen zijn dit de ingrediën-
ten voor haar werk: Samensmeltin-
gen. Digitale collages waarin diver-
se foto’s, voorwerpen en ervaringen 
zijn samengevoegd en zo persoon-
lijke verhalen vertellen. Van bijzon-
dere afbeeldingen die je altijd hebt 
bewaard en van momenten die op je 
netvlies staan en je zou willen ver-
eeuwigen. Sommige ‘samensmel-
tingen’ maakt ze voor zichzelf (ei-
genlijk de mooiste), maar ze maakt 
ze ook voor anderen. Zo kan je dus 
een samensmelting voor jezelf la-
ten maken. Yvette komt dan bij je 

thuis om te praten over het onder-
werp en op basis van de van te vo-
ren uitgezochte foto’s, de persoon-
lijke gesprekken en de gewens-
te sfeer maakt Yvette een “Samen-
smelting’ op maat. Het interessante 
van het werk is dat het zo verhalend 
kan zijn. Je ziet verschillende beel-
den die zijn samengevoegd en zo 
een nieuwe wereld kunnen worden. 
Als een theater décor of een film 
set. Poëtische en fantasievol. Mo-
dern en kleurrijk. De digitale tech-
niek op groot formaat werkt goed. 
Zulke grote doeken zijn nog niet 
vaak geëxposeerd in de praktijk. De 
‘samensmeltingen’  hangen tot eind 
januari in de wachtruimte en gang 
naar de fitness afdeling. De praktijk 
is vrij toegankelijk te bezoeken op 
werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur, 
op de woensdag van 8.00 tot 18.00 
uur. De praktijk voor Fysiotherapie 
bevindt zich aan de Kudelstaartse-
weg 243, naast de kerk.

Steam Power haalt de zon          
en de warmte binnen
Aalsmeer - Op de kille en grij-
ze zondag van 11 december staan 
op het podium van de grote zaal in 
De Oude Veiling vier muzikanten: 
De frèle zangeres en gitariste Fay 
Lovski, die ook nog eens de zingen-
de zaag laat horen, de goed gevulde 
banjo-, mandoline- en gitaar spe-
ler Janos Koolen, een krankzinnig 
goed spelende violist Joost van Es 
en Laurens Joensen die kan toveren 
met zijn stem en een telg is van een 
IJslandse vader en Hollandse moe-
der. Steampower noemen zij zichzelf 
en dat is mooi gekozen. De liefheb-
bers van gipsy muziek, bluegrass en 
akoestische country zaten goed en 
lieten dat merken. Nu was het ook 
niet zo moeilijk om enthousiasme 
te tonen, want wat werd er op een 
ongelooflijk aanstekelijke wijze ge-
speeld. Het onderlinge speelplezier 
spatte er van af. De meest zelfge-
schreven teksten en arrangemen-
ten van Janos Koolen, zijn van een 
niveau waar je gelukkig van wordt. 
Het was jammer dat de cd van het 
kwartet nog niet afgerond was, 
want het spel van Steampower no-
digt uit tot eens lekker in de kamer 

rond te dansen en je helemaal vrij te 
voelen van de duistere wereld. Maar 
het goede hiervan is wel dat zij terug 
komen naar De Oude Veiling wan-
neer de presentatie zover is. Com-
mentaren vanuit de zaal spreken 
boekdelen: “Wat een virtuoze Ja-
nos, wat speelt die man goed! En ik 
word hier toch zo blij van! Wow, wat 
mooi.” De drank na afloop smaak-
te net even wat lekkerder na zoveel 
vrolijkheid. 
Janna van Zon  

Uitslag loterij Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel heeft in het weekend 
van 2 tot 4 december de jaarlijkse 
tentoonstelling gehouden. Op de-
ze regionale tentoonstelling waren 
door leden gekweekte vogels ten-
toongesteld.  Nadat ze door erken-
de keurmeesters van de Nederlands 
bond (de NBvV) waren gekeurd op 
kwaliteit en kleur en daaraan ver-
bonden prijzen waren verdeeld, was 
het tijd voor het publiek om al dit 
moois te aanschouwen. Vanaf de 
opening op vrijdagavond, waar eerst 
nog ome Ko (v/d Berg) uit De Kwa-
kel is gehuldigd voor zijn 50 jarig 
lidmaatschap van de Nederlandse 
bond, was het meteen gezellig druk. 

Dit is eigenlijk het hele weekend zo 
gebleven. Nadat op zondagmiddag 
alle vogels weer met hun eigenaars 
naar huis waren, kon de Rijsenvogel 
terugkijken op een zeer geslaagd  
weekend. Aan deze tentoonstelling 
was ook nog een grote loterij ver-
bonden, waarvan de prijzen zijn ge-
vallen op de volgende lotnummers;  
26, 115, 193, 408, 455, 508, 1058, 
1125, 1151, 1410, 1441, 1473, 1596, 
1769, 1848, 1915, 1964, 1986, 1994, 
1998, 2189 en 2400. 
De prijzen zijn op vertoon van het 
winnende lot na telefonische af-
spraak af te halen bij Peter Pellicaan 
in de Rijshornplein 5, Rijsenhout,  
telefoon 0297-323192.

Unanieme bijval voor motie 
‘Groene belofte maakt schuld’
Aalsmeer - Begin september de-
den bewoners rond het Baanvak 
een oproep om toch vooral ‘hun ca-
deau’ van de gemeente en de pro-
jectontwikkelaar niet te kappen. 
Het cadeau is zo’n dertig jaar ge-
geven ter compensatie van de gro-
te Wodaneik die moest wijken voor 
nieuwbouw op het spoorwegem-
placement. Het cadeau betrof twee 
parkjes met een grote Lindeboom, 
een grote Eik en vijf kleine Eiken-
bomen. Deze bomen dreigen nu het 
veld te moeten ruimen voor (weer) 
nieuwbouw en daar zijn de bewo-
ners het natuurlijk niet mee eens. 
Zij willen niet dat hun cadeau zo-
maar afgenomen wordt. Er werd 
steun gevraagd aan inwoners en bij 
de politiek werd aandacht gevraagd. 
PACT Aalsmeer heeft de roep op-
gepakt en afgelopen donderdag 8 
december tijdens de vergadering 
van de Raad een motie ingediend. 
‘Groene belofte maakt schuld’ heet 
de motie, die steun kreeg van alle 
fracties. Sunny Lakerveld van PACT: 
“Omwonenden hebben door middel 
van diverse initiatieven laten blijken 
zeer veel waarde te hechten aan het 
behoud van deze 30 jaar oude bo-
men. Dit type bomen kan succes-
vol worden verplaatst en dit wordt 
in Nederland regelmatig door ge-
specialiseerde bedrijven gedaan. De 
naam ‘Tuinen van Aalsmeer’ doet 

vermoeden dat een belangrijke rol 
is weggelegd voor groen in deze 
nieuwbouwprojecten en in de start-
notitie voor het project Polderzoom 
staat geschreven dat een groen 
karakter uitgangspunt is voor de 
woonbuurtjes binnen het plan Pol-
derzoom.” 
Met de motie is het college opdracht 
gegeven om op korte termijn een 
onderzoek te laten verrichten naar 
de mogelijkheden om de bomen te 
laten verplaatsen en daarbij aan te 
geven wat de bijbehorende kosten 
zijn. In dit onderzoek dient aange-
geven te worden dat verplaatsing 
naar een nieuwe plek in de nieuw-
bouwlocatie Polderzoom, bijvoor-
beeld als laanbeplanting langs de 
Nieuwe Aalsmeerderlaan, de voor-
keur heeft. Het college is verzocht 
de gemeenteraad uiterlijk eind fe-
bruari 2017 te informeren over de 
uitkomsten van het onderzoek. De 
ontwikkelaar dient opdracht te krij-
gen om de kosten voor het onder-
zoek en het verplaatsen van de bo-
men  in het exploitatieplan van het 
project op te nemen. De bewoners 
hebben na de hamerslag van una-
niem vast een kreet van opluchting 
geslagen. De Lindeboom en de Ei-
ken zijn vooralsnog gered. Maar, 
eerst zien dan geloven. Aalsmeer 
heeft wat groen betreft niet zo’n 
heel beste reputatie…

Motie VVD unaniem aangenomen
Raadsbrede steun voor 
onderzoek naar 2e super
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 8 
december is tijdens de raadsverga-
dering de motie over de tweede su-
permarkt Kudelstaart unaniem aan-
genomen. De motie was een initia-
tief van de VVD en werd mede on-
dertekend door CDA, PACT en HAC. 
In de motie wordt door de raad aan 
het college gevraagd om een onaf-
hankelijk en uitgebreid onderzoek 
uit te laten voeren naar geschik-
te locaties voor een tweede super-
markt in Kudelstaart. Bij dit onder-
zoek worden wat de indieners be-
treft inwoners en ondernemers be-
trokken. De uitkomsten van het on-
derzoek moeten uiterlijk 23 mei 
2017 aan de Raad worden toege-
stuurd. VVD woordvoerder Teun 
Treur is heel blij met het bereikte re-

sultaat. “Veel inwoners geven aan 
een tweede supermarkt in hun dorp 
te willen verwelkomen. Als VVD vin-
den we het belangrijk dat er wat 
te kiezen valt voor de inwoners uit 
Kudelstaart.” In Kudelstaart wonen 
meer dan 9.000 inwoners en er be-
vindt zich momenteel maar één klei-
ne supermarkt. Vanuit ondernemers 
is er interesse in het openen van 
een supermarkt in Kudelstaart. “Di-
verse vertegenwoordigers van su-
permarktconcerns geven aan graag 
een supermarkt in Kudelstaart te 
willen starten”, vervolgt Treur. VVD 
Aalsmeer is dan ook verheugd met 
de raadsbrede steun voor de motie 
en ziet de resultaten van het onder-
zoek met interesse en vertrouwen 
tegemoet. 

CDA vraagt aandacht voor  
wonen in Schipholzone

Nieuwe fractie-
assistent PACT

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
8 december is Arnold Konigferan-
der benoemd tot fractieassistent 
voor PACT Aalsmeer. Er was een va-
cature ontstaan na het vertrek van 
Joop Kok. Een fractieassistent geeft 
ondersteuning aan raadsleden zo-

Fractie mist concrete uitwerking
PACT teleurgesteld in 
duurzaamheidsbeleid
Aalsmeer - Duurzaamheid is hot 
nieuws. Naast het college heeft 
ook het kabinet nieuwe doelstellin-
gen vastgelegd. Volgens Rik Rolle-
man van PACT kan het echter veel 
sneller, de overstap naar gasver-
warming vanuit kolen bijvoorbeeld 
heeft ook niet meer dan 8 jaar ge-
duurd. De moederpartijen van PACT, 
PvdA, Groen Links en D66, hebben 
de meest duurzaamste landelijke 
verkiezingsprogramma’s. Dat is ook 
de inspiratie van PACT om tegen het 
voorgestelde duurzaamheidsbeleid 
van het college te stemmen.  
PACT is teleurgesteld in de uitwer-
king van het nieuwe duurzaam-
heidsbeleid, juist omdat deze no-
ta de vervanging is van het concre-
te uitvoeringsprogramma duurzaam 
Aalsmeer 2012- 2015 van het vorige 
college. PACT is niet tegen de drie 
hoofddoelen, maar had een aan-
scherping verwacht alsmede een 
concrete uitwerking. Er ontbreken 
uitvoeringsprogramma’s en de toe-
zegging dat deze in de Lentenota 
komen is wat PACT betreft veel te 
laat. Er is nu actie nodig op elk ge-
meentelijk voorstel. PACT vind het 
noodzakelijk dat bij elk voorstel dui-
delijk wordt hoe het bijdraagt aan 
de door het college gestelde doe-
len. Hiervoor heeft PACT een motie 
duurzaamheidsbeleid ingediend die 
helaas niet door de gemeenteraad 

aanvaard is. PACT maakt zich zor-
gen om de voortgang op het duur-
zaamheidsdossier. PACT wacht bij-
voorbeeld nog steeds op een con-
crete lijst, toegezegd bij de begro-
tingsbehandeling, over wat het col-
lege aan nieuw beleid of acties heeft 
ingezet. Rik Rolleman gaf in het de-
bat aan dat de Aalsmeerse duur-
zaamheidsstichting Sienergie el-
ke keer moet afwachten of het con-
tract wordt verlengd. Geen wonder 
dat Sienergie nu de pijlen meer op 
Haarlemmermeer heeft gericht waar 
een portefeuillehouder met ambi-
tie zit die niet voor niets in de Trouw 
duurzame 100 staat. PACT had bij-
voorbeeld graag opgenomen gezien 
dat alle nieuwe woonwijken gasvrij 
worden uitgevoerd. Ook wil PACT 
graag dat de gemeentelijke organi-
satie eerder dan 2030 onafhankelijk 
van fossiele brandstoffen is. PACT 
zal hierover voorstellen gaan indie-
nen bij de lentenota. PACT vindt dat 
niet met een participatieve aanpak 
verwacht moet worden dat ande-
ren al het werk doen om het doel 
te halen. “Het is dromen, durven en 
doen. En niet dromen, doorleggen 
en doorverwijzen”, aldus Rolleman. 
PACT is het eens met de geformu-
leerde beleidsdoelstellingen, maar 
mist de onderbouwing hoe deze ge-
haald worden en gaf aan tot nu toe 
onvoldoende resultaten te zien.

Inspraak mogelijk tot 26 januari
Infoavond structuurvisie 
Landelijk Gebied Oost
Aalsmeer - Het college van B&W 
heeft de ontwerp structuurvisie Lan-
delijk Gebied Oost met de bijbeho-
rende bestuurlijke oplegger vrijge-
geven voor inspraak tot 26 januari 
2017. Tot die tijd kan iedereen een 
inspraakreactie indienen bij de ge-
meente. De aanleiding voor het op-
stellen van een structuurvisie voor 
het Landelijk gebied Oost is de wens 
om nieuw (economisch) perspec-
tief te bieden voor de ontwikkeling 
van het gebied en verdere verrom-
meling tegen te gaan. In de struc-
tuurvisie worden belangrijke kaders 
gesteld en richting gegeven aan het 
transformeren van het gebied naar 
woningbouw. Het Landelijk Gebied 
Oost wordt begrensd door een deel 
van de Hogedijk in het Noorden, de 
Bosrandweg in het Oosten, de Leg-
meerdijk in het Zuiden en Machine-
weg in het Westen. Voor de zomer is 
al verschillende keren overlegd met 
betrokken eigenaren, omwonenden 
en ondernemers over de gewenste 
transformatie van dit gebied.
De concept structuurvisie is onder 
begeleiding van een onafhankelijke 
procesmanager tot stand gekomen 
op basis van intensieve participatie 
met direct belanghebbenden in het 
plangebied. Het college van B&W 
onderschrijft de inhoud van de visie 
en heeft in haar bestuurlijke opleg-
ger een aantal wensen en beden-
kingen vastgelegd. Deze bestuur-
lijke oplegger maakt tevens onder-
deel uit van de besluitvorming.
Tot 26 januari ligt de ontwerp struc-
tuurvisie ter inzage op het gemeen-

tehuis en is in te zien op de website. 
Het College van B&W wil graag de 
mening en adviezen vernemen van 
belangstellenden alvorens de struc-
tuurvisie voor besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

Inloop in de Mikado
Op woensdag 11 januari wordt 
daarom een inloop- en informatie-
bijeenkomst georganiseerd over de 
structuurvisie. Deze vindt plaats in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66 en is van 19.30 tot 21.00 
uur. De avond begint met een kor-
te presentatie door wethouder Gert-
jan van der Hoeven. Daarna kunnen 
bezoekers de informatieborden be-
kijken, in gesprek gaan met elkaar 
en met ambtenaren en desgewenst 
een reactieformulier invullen. 

Adviezen en inspraak
Adviezen en reacties kunnen tijdens 
de informatieavond schriftelijk wor-
den ingediend. Bovendien kunnen 
de inspraakreacties ook tot 26 ja-
nuari per post of per email gestuurd 
worden aan de gemeente Aalsmeer. 
Na de terinzagelegging worden de 
reacties verwerkt en beantwoord in 
een Nota van Beantwoording. Dan 
neemt het college een besluit over 
eventuele wijzigingsvoorstellen en 
wordt de ontwerp structuurvisie op-
gesteld. Na vaststelling door het 
college wordt de structuurvisie voor 
vaststelling aangeboden aan de ge-
meenteraad.
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl/landelijkgebiedoost 

Gemeente tekent manifest 
voor duurzaam inkopen
Aalsmeer - Wethouder Jop Kluis 
heeft donderdag 8 december samen 
met vertegenwoordigers van aller-
lei overheidsorganisaties op uitno-
diging van staatssecretaris Dijks-
ma (Infrastructuur en Milieu) het 
Manifest Maatschappelijk Verant-
woord Inkopen ondertekend. Hier-
mee verplicht de gemeente zich met 
veel scherpere eisen voor hun in-
koop van goederen en diensten. De-
ze eisen variëren van effecten die de 
producten en diensten hebben op 
het milieu tot aan arbeidsomstan-
digheden in de fabrieken waar de 
producten worden gemaakt.
Wethouder Jop Kluis: “De ruim 60 
miljard euro aan goederen en dien-
sten die nu jaarlijks door alle over-
heden in Nederland worden aange-
schaft moeten veel duurzamer wor-
den. Maatschappelijk verantwoord 
inkopen moet de norm worden. 
Want wie betaalt, die bepaalt. Daar-
mee komen leveranciers in bewe-
ging om duurzamer te ondernemen 
en geeft de overheid het voorbeeld 
voor duurzaam ondernemen. Dit 
past ook binnen het recent beslo-
ten duurzaamheidsbeleid.” Of het nu 
het beton is waarmee overheidsge-
bouwen worden gebouwd, de kle-

ding waarin gemeentelijke handha-
vers rondlopen of het papier dat in 
printers wordt gebruikt. Met dit ma-
nifest scharen zich nu 62 overheids-
partijen en organisaties die publie-
ke taken verrichten zich achter af-
spraken om duurzamer in te kopen. 
Binnen enkele maanden sluiten nog 
meer overheden zich bij het mani-
fest aan. In de zomer van 2017 moe-
ten de ondertekenaars met actie-
plannen laten zien welke inkoop-
criteria zij gaan hanteren en hoe zij 
toetsen of de geleverde diensten en 
goederen ook duurzaam zijn.

Naar volledig duurzaam
Het manifest is een eerste stap naar 
volledig duurzaam inkopen in 2050. 
Om dit te bereiken lopen er aller-
lei initiatieven van de rijksoverheid. 
Voor de vergroening van energie en 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen is eerder het Ener-
gieakkoord gesloten. 
Om de druk op de schaarser wor-
dende grondstoffen te verminderen, 
heeft het kabinet afgelopen najaar 
plannen voor een circulaire econo-
mie gepresenteerd met het einddoel 
in 2050 honderd procent gerecycle-
de grondstoffen te gebruiken.

huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De avond begint om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via 
tel. 023-5284564 of via www.video-
clubaalsmeer.nl.
Op maandagavond 3 januari is er 
weer het jaarlijkse Nieuwjaarsdiner 
bij Orientel Paradise. Wie hier bij wil 
zijn kan zich bij de voorzitter aan-
melden. Tevens zijn er kaarten te 
verkrijgen voor het Cinefleur Fes-
tival 2017. Dit wordt gehouden op 
zondag 22 januari, aanvang 14.00 
uur in de Bloemswaard aan de Gar-
bialaan 3 te Hillegom.

dat zij optimaal hun werk kunnen 
doen. Iedere fractie kan bij de raad 
twee personen (van de eigen ver-
kiezingslijst) voordragen. De assi-
stenten kunnen vervolgens deelne-
men aan de vergaderingen van de 
raadscommissies en krijgen toe-
gang tot alle beschikbare raadsin-
formatie. Fractieassistenten ontvan-
gen een vergoeding van 75,05 euro 
bruto per bijgewoonde commissie-
vergadering. 
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Heel gezellige 
Wintermarkt

Aalsmeer - Enkele regenbuitjes 
hebben de deelnemers en de be-
zoekers aan de Wintermarkt af-
gelopen zaterdag 10 december in 
het Centrum moeten incasseren, 
maar dit leek niemand echt te de-
ren. De meeste tijd is het droog 
gebleven, ietwat somber, wat juist 
een goede sfeer gaf. Trekpleisters 
op de Wintermarkt waren de ijs-
baan voor kinderen voor molen 
De Leeuw en de stand daar te-
genover waar kerststukjes ge-
maakt mochten worden. Totaal 
zijn er liefst 250 kerststukjes ge-
maakt. Het aanbod in de stands 
was gevarieerd. Tassen, siera-
den, bloemen, kleding, schapen-
vachten en vele, leuke (kerst)-
snuisterijen. Ook was er van al-
les te eten, onder andere brood-
jes beenham, oliebollen, gerook-

te paling en werden er koekjes 
uitgedeeld. De markt werd op-
geluisterd met een optreden van 
dansende kerstvrouwen van SV 
Omnia en heeft veel bezoekers 
getrokken. Het was met regel-
maat voetje voor voetje door de 
Zijdstraat. Het was, net als tijdens 
de braderie, een ontmoetings-
plek. Inwoners die elkaar een 
tijdje niet hadden gezien, namen 
de gelegenheid om eens gezel-
lig bij te praten. En dat kon mak-
kelijk, de kinderen waren tot slot 
aan het schaatsen en/of creatief 
aan de slag met kersttakken. De 
Wintermarkt werd georganiseerd 
door winkeliersvereniging Meer 
Aalsmeer. Gezien de gezelligheid 
en de drukte geslaagd en (weer) 
voor herhaling vatbaar!
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Sfeervolle 
Kerstmarkt 

Lions
Aalsmeer - De Lions Ophe-
lia organiseerde afgelopen zater-
dag 10 december voor de tweede 
maal een Kerstmarkt in de Histo-
rische Tuin. Bij de ingang op het 
Praamplein werden de bezoekers 
welkom geheten door een grote 
(opblaas)Kerstman en de ‘echte’ 
kerstman. In diverse schuren en 
kassen werden sieraden, cosmeti-
ca, kunst, kleding en (kerst)snuis-
teren te koop aangeboden. Ook 
IJsclub Uiterweg was aanwezig 
met onder andere de verkoop van 
de mini koek-en-zopie-tent. Radio 
Aalsmeer verzorgde een aantal 

uitzendingen vanaf de Tuin. Er wa-
ren verse pannenkoeken, koffie en 
thee met gebak en optredens van 
de Kudelkwetters en Lida’s Ladies. 
Ook zijn twee veilingen gehouden 
onder leiding van Coos Buis. De 
diverse kavels hebben ruim 1.000 
euro opgeleverd. Het was gezel-
lig en druk vanaf de aanvang tot 
sluitingstijd. De opbrengst van 
de Kerstmarkt (totaal 3.000 euro) 
komt ten goede aan stichting ‘Het 
vergeten Kind’. Voor de dames van 
de Lions is het nu zeker: Een tra-
ditie is geboren!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

“Ach ja, er zit wel een beetje werk in”

Fiat van Bert v/d Lagemaat: 
Een auto met allure
Aalsmeer - Volgens Cor Zomer - 
de grote motor achter ‘Aalsmeer 
Roest Niet’ - heeft Bert van de La-
gemaat één van de mooiste Fiat’s 
van Aalsmeer. En je hoeft echt geen 
volgzame ‘ja-knikker’ te zijn om dat 
te beamen. Het is een auto met allu-
re! De opmerking doet Van de Lage-
maat glimlachen: “Ach ja, er zit wel 
een beetje werk in.” En dat ‘beetje’ 
moet wel met een hele grote kor-
rel zout genomen worden. “Toen ik 
achttien jaar was, had ik al zo’n au-
to, een Fiat 1500. Gekocht ergens in 
Amsterdam - volgens mij was het op 
de Keizersgracht. Ik moest er toen 
1900 gulden voor betalen en dat was 
best behoorlijk aan de prijs. Maar ik 
had het er voor over, hij reed lekker 
hard, zeker voor die tijd. Na een jaar 

bleek de auto helemaal verrot te zijn. 
Hij had altijd buiten gestaan en daar 
kunnen dit merk auto’s slecht tegen. 
De auto is naar een opkoper ge-
gaan. Ik kreeg er toen nog 400 gul-
den voor.” In 1992 was er zo’n zelf-
de type te koop in het centrum van 
Den Haag. “Ik dacht dat de cabriolet 
in goede staat was, lekker de hele 
zomer er mee gereden, dakje open, 
beetje showen. In het najaar wilde 
ik de lelijke plekjes een beetje bij-
werken maar dat viel tegen.” Vijf jaar 
lang werd er in de avonduren aan 
de auto gesleuteld om uiteindelijk te 
worden tot één van de mooiste Fi-
at’s uit Aalsmeer. “Ik heb hulp ge-
kregen van een goede plaatwerker, 
hij hielp mij één avond per week. Hij 
heeft ook de auto gespoten. Spuiten 

is niet mijn werk, ik ben meer van de 
techniek. Er moesten nogal wat on-
derdelen worden vervangen. Op een 
zaterdagmorgen vond ik in de Tele-
graaf een advertentie waar zo’n zelf-
de auto voor 2000 gulden werd aan-
geboden. Ik ben met de auto en de 
trailer naar Limburg gereden. Ik zie 
nog dat gezicht van die man voor 
mij, stomverbaasd dat ik er al zo snel 
was. De auto moest met een hef-
truck nog ergens uit een schuur ge-
haald worden. Toen de auto op de 
aanhanger stond werd ik gevraagd 
om even mee naar zijn huis te gaan 
en daar kreeg ik nog twee koffer-
bakken vol met onderdelen. Het ma-
teriaal was meer dan voldoende om 
mijn auto te restaureren. Net voor de 
bloemencorso van 1997 was de au-

to af. Ik heb toen met een prachtig 
versierde auto als particulier mee-
gereden.”

Vakantie 
Ieder jaar trekt Van de Lagemaat er 
samen met zijn vrouw en de blik-
vanger een paar weken op uit. Naar 
Frankrijk of Italië. “In Nederland ne-
men wij de snelweg, maar zodra wij 
over de grens zijn dan zoeken wij 
de kleine binnenwegen op. Wij zijn 
zeker vier dagen onderweg voor wij 
onze bestemming hebben bereikt. 
Lekker tent mee en kamperen.” Het 
is opvallend dat de Italianen niet 
eens weten dat het om een bijzon-
der landsproduct gaat. “Het was 
een echt exportproduct en er zijn 
er ook maar 13.000 exemplaren van 
gemaakt, je vindt ze niet in Italië.” 
Werd er vroeger pittig gereden, nu 
schommelt de kilometerteller tus-
sen de 110 en 120 kilometer. “Dan 
houd ik de auto tenminste heel.”

Een brandweerbus uit 1974 
“Of ik een poetser ben? Ja, de auto 
moet wel schoon zijn en mooi glim-
men, wat dat betreft ga ik met de 
auto’s voor dagelijks gebruik een 
stuk minder zuinig om.” Als het even 
kan, rijdt Van de Lagemaat met de 
Fiat mee met de ‘Aalsmeer Roest 
Niet’ tocht. “Wij moeten wel eens 
een jaartje overslaan wanneer wij 
met het koor Trumpets of the Lord 
een optreden hebben.” Bert zingt al 
vanaf zijn zeventiende als tenor in 
dit koor. Tijdens het gesprek komt 
en passant ook de brandweerbus 
uit 1974 ter sprake. “Die heb ik nu 
19 jaar. Ik heb daar wel wat herstel-
werkzaamheden aan gehad maar 
motorisch is íe ijzersterk.” Ook de 
brandweerbus ontbreekt niet tij-
dens de Aalsmeer Roest Niet tocht. 
“Daar rijdt mijn schoonzoon in met 
twee kleinkinderen.” De auto doet 
overigens nog steeds goed werk als 
werkbus. “Hij gaat altijd mee als ik 
naar het Oosterbad ga voor onder-
houdswerkzaamheden.” Bert van de 
Lagemaat zit al 25 jaar in het be-
stuur van het Oosterbad. Hoe ‘reis-

Royal FloraHolland: Handel 
trekt aan, vernieuwing nodig
Aalsmeer - De handel in bloemen 
en planten trekt aan. Royal Flora-
Holland sluit 2016 naar verwach-
ting af met een omzet van ruim 4,6 
miljard euro, een groei van 3,8% ten 
opzichte van 2015. Om de ambities 
voor 2020 te behalen, gaat Royal 
FloraHolland volgend jaar alle zeilen 
bijzetten. Dat blijkt uit de Algemene 
Ledenvergadering van 8 december.
Lucas Vos, CEO Royal FloraHol-
land: “Volgend jaar gaan we weder-
om versnellen met de uitvoering van 
onze strategie richting 2020. We in-
vesteren stevig in digitale oplossin-
gen, brengen onze dienstverlening 
en kosten op orde en gaan efficiën-
ter werken voor onze leden en hun 
klanten.” 
De wereldwijde handel in bloemen 
en planten is sterk in verandering. 
Zo dienen nieuwe markten zich 
aan, is de verkoop via digitale kana-
len in opmars en verkopen kwekers 
steeds vaker zonder de veilingklok 
hun sierteelt aan klanten. Royal Flo-
raHolland wil inspelen op deze ont-
wikkelingen en ook in de toekomst 
gezonde bedrijfsresultaten blijven 
behalen. In 2020 wil de sierteeltco-
operatie een substantiële groei van 
de marges voor haar leden en klan-
ten bereiken. Ook wil Royal Flora-
Holland dat in 2020 meer consu-
menten meer bloemen en plan-
ten kopen. Om deze ambities en de 
benodigde vernieuwing te realise-
ren, is het nodig dat de operatione-
le kosten in 2020 met een derde zijn 
verlaagd.
 

Investeringen
In 2017 gaat Royal FloraHolland 
door met het uitvoeren van strate-
gische vernieuwingsprogramma’s 
waarmee in 2015 is gestart. Hier-
voor is 20 miljoen euro begroot. Dat 
geld wordt onder meer ingezet om 
omzetgroei te realiseren in nieuwe 
markten en met duurzame start ups 
in de sierteeltsector. Ook wordt het 
commerciële veilproces en de lo-
gistiek daaromheen verbeterd. Voor 
2017 is 72 miljoen euro aan investe-
ringen begroot, waarvan 16 miljoen 
euro in bijzondere vastgoedprojec-
ten, zoals de verbouwing van de 
hallen en kantoren in Aalsmeer. De 
bedrijfsruimten worden daardoor 
veiliger, gezonder en voldoen beter 
aan de wensen van klanten. Digi-
taal wordt de standaard in de sier-
teelt. De investeringen in ICT ko-
men volgend jaar op 14 miljoen eu-
ro en gaan grotendeels naar de ont-
wikkeling van een digitaal handels-
platform.
 
Kostenverlaging
De operationele kosten bedragen in 
2016 349 miljoen euro. Royal Flora-
Holland wil die in 2017 met 8 mil-
joen euro verlagen naar 341 miljoen 
euro, door efficiënter te werken, be-
drijfsactiviteiten te beëindigen en 
deels uit te besteden. Dat betekent 
helaas ook dat er van zo’n honderd 
mensen afscheid wordt genomen.
 
Omzetprognose
De totale omzet zal naar verwach-
ting volgend jaar met ruim 170 mil-
joen euro stijgen tot 4,8 miljard eu-
ro. Die groei wordt vooral verwacht 
in de directe stromen; bloemen en 
planten die de kweker rechtstreeks 
verkoopt aan de groothandel, ex-
porteur of retailer. De verkoop van 
sierteelt via de veilingklok zal naar 
verwachting licht dalen.

lustig’ en glimmend de Fiat ook mag 
zijn, de brandweerbus is nauwelijks 
Aalsmeer uitgeweest en wordt ook 
niet met zoveel aandacht gepoetst. 
Gelukkig lijdt hij daar niet onder.

Janna van Zon
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krantk i n d e r -   e n   j e u g d
Combifun in kerstvakantie
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 6 ja-
nuari is er in CanDance Studio’s 
in Aalsmeer een nieuwe editie van 
CombiFun, georganiseerd door De 
Binding, Cultuurpunt Aalsmeer en 
Sportservice Haarlemmermeer. Tij-
dens deze editie kunnen kinderen in 
de leeftijd van 6 tot en met 12 zich 
uitleven met workshops percus-
sie en zelfverdediging en worden er 
bordspellen gespeeld. 
Cultuurpunt Aalsmeer heeft voor 
een workshop met een hoop kabaal 
gezorgd, namelijk percussie. Met 
trommels en ander slagwerk laten 
de kinderen samen de CanDance 
Studio’s op haar grondvesten trillen.
Bij de tweede workshop gaan de 
kinderen aan de slag met zelfver-
dediging, verzorgd door ‘Meer dan 
Judo’ uit Aalsmeer. Ze leren de fij-
ne kneepjes van het afweren en het 
stevig staan. Als laatste onderdeel 
zijn er een aantal te gekke bordspel-

len waar de kinderen met elkaar sa-
men werken tegen het spel of het 
tegen elkaar opnemen. Actief of iets 
minder actief, het kan allemaal. 
Elke schoolvakantie organiseren 
Cultuurpunt Aalsmeer, De Binding 
en Sportservice Haarlemmermeer 
op vrijdag de Combifun vakantie-
activiteit. Tijdens deze middag kun-
nen kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar op een leuke en ac-
tieve manier kennis maken met cul-
tuur, sport en welzijn. De vakan-
tie activiteit begint om 13.30 uur en 
duurt tot 16.30 uur. Tussendoor krij-
gen alle kinderen een gezond tus-
sendoortje en water. Aalsmeer is tot 
slot JOGG-gemeente (Jongeren op 
Gezond Gewicht).Inschrijven kan 
vanaf 15 december via www.debin-
ding.nl/agenda. De kosten zijn 6 eu-
ro bij voorinschrijving en 8 euro aan 
de deur. Er is plek voor 60 kinderen, 
vol is vol! 

Autospuit voor 
Jeugdbrandweer

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
avond 13 december heeft de com-
mandant Leen Schaap van Brand-
weer Amsterdam-Amstelland een 
nieuwe autospuit overhandigd aan 
de Jeugdbrandweer Amstelveen 
in de kazerne Amstelveen aan de 
Oranjebaan. De autospuit is voor 
de overdracht opnieuw en volgens 
wens van de Jeugdbrandweer inge-
richt. 

Volle map met schilderwerk
Aalsmeer - Met grote mappen vol 
kleurrijk schilderwerk gingen 28 
leerlingen van de Werkschuit de-
ze week naar huis. Ouders zijn vast 
naar de winkel gegaan voor wissel-
lijsten. De geschilderde uilen, pau-
wen, zeepaardjes en vogelvissen 
worden steeds vaker ingelijst en 
krijgen een vaste plek in de woon-
kamer. Het grote lichte atelier van 
de Werkschuit biedt ook in 2017 

volop ruimte aan talentontwikke-
ling. Na een korte winterstop be-
ginnen de lessen voor jongens en 
meisjes van docent Annefie van It-
terzon weer in de eerste week van 
februari.
Kijk voor meer kinderkust op de fa-
cebook-pagina van de Werkschuit 
Aalsmeer. Opgeven voor een nieu-
we serie creatieve lessen kan via 
margot.tepas@printex-int.com

Geslaagde tekenworkshop 
bij Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Een aantal maanden 
geleden werd op de zolder van Cul-
tuurpunt Aalsmeer de reizende ten-
toonstelling ‘Fiep Westendorp, een 
feest voor het oog’ geëxposeerd. 
Tijdens deze expositie konden kin-
deren aan een vrolijke speurtocht 
deelnemen en zo spelenderwijs 
meer leren over haar illustraties. De 
winnares van de speurtocht kwam 
afgelopen dinsdag een tekenwork-
shop volgen. Tijdens de expositie 
waren op elf panelen de hoogtepun-
ten van Fiep Westendorp’s oeuvre te 
bewonderen en kon men meer te 
weten komen over haar leven. Voor 
kinderen was er een speurtocht, die 
lees- en schrijfopdrachten bevatte, 
maar ook een aantal tekenopdrach-

ten. De antwoorden konden wor-
den ingeleverd en de winnares van 
de tekenopdracht kwam afgelopen 
dinsdag samen met vier vriendinne-
tjes een tekenworkshop volgen op 
de zolder van het Cultuurpunt.
Onder leiding van schilder-, te-
ken,- en aquarellerares Marjolein 
Doorenmaalen gingen de vriendin-
nen aan de slag met hun schilde-
rij. Het thema van de workshop was 
de vogel feniks, een fabeldier uit de 
Griekse en Chinese mythologie. Tij-
dens de workshop werd deze vogel 
met behulp van oliekrijt en terpen-
tine op groot formaat verbeeld. Het 
thema maakte veel fantasie en per-
soonlijke verhalen in de meiden los 
en leverde mooie resultaten op. 

Zwemwedstrijden
Succesvolle middag voor 
minioren van Oceanus
Aalsmeer - 140 Kinderen afge-
lopen weekend aan de start bij 
deel twee van de Minioren Swim-
kick. Een drukte van belang. Ocea-
nus was met een ploeg van 22 ui-
terst gemotiveerde zwemmers aan-
wezig. De allerjongsten zwommen 
50 meter vrije slag en 50 meter rug-
slag. Soraya Lopes, Aaronn Elbaz en 
Diederick Bentveld zwommen su-
per en deze drie musketiers wisten 
hun tijden goed te verbeteren. Im-
ke Duijsens debuteerde bij het wed-
strijd zwemmen dit werd haar al-
lereerste wedstrijd. De schoolslag 
ging super goed. Thijmen v/d Vliet 
had twee totaal verschillende races. 
Daar waar de schoolslag niet lukte, 
zo super ging het bij de vrije slag. 
Fender Terlouw had zijn dag, twee 
keer een persoonlijk record. Sjoerd 
Hansma was ook goed op dreef op 
beide afstanden, Sophie Reurings 
zag een goede schoolslag tijd ach-
ter haar naam verschijnen en ook 
de vrije slag werd met vijf secon-
den aangescherpt. Charlotte Bent-
veld begon bij de eerste afstand 
even verkeerd ze herpakte zich snel 
en wist er toch ook flink wat van-
af te zwemmen. De 100 m vrije slag 
was voor haar al net zo succesvol 
als voor Sophie. Sebastiaan Stassen, 
nog herstellende van de griep, wist 
zijn 50 meter schoolslag tijd nog wel 
aan te scherpen, maar daarna was 
het kaarsje echt op. Stijn Kleijn de-
buteerde net als Floris v/d Salm op 
de 100 meter wisselslag, vier slagen, 
drie keerpunten. Het werd nog even 
spannend toen Floris nog gezellig 
op de Oceanus bank zat terwijl hij 
al omgeroepen werd, na een snel-
le actie van de begeleiding stond hij 
net op tijd op het startblok. De he-
ren spoten vol adrenaline door het 
water heen, wat twee super tijden 
opleverde. De 50 meter rug was net 
zo succesvol. De vier musketiers zijn 
de dames Lente Achterberg, Han-
nah Fokkema, Elise Schipper en 
Verena Timmer. Een geweldig vier-
tal, super fanatiek en ze doen niet 
onder aan elkaar. Dat werd maar 
weer bewezen, de leiding zag mooie 
races, brilletjes die op de kin hingen 
en keerpunten, die van euhhh hoe 

zat het ook alweer, gingen. Al met al 
een mooie middag voor de meiden. 
Kyann Elbaz mocht debuteren op de 
200 meter wisselslag en hij ging su-
per goed af, zwom heel netjes wat 
leidde tot een tijd van 3.39,81. Bij 
de 100 meter vrije slag zat hij een 
tiende boven zijn tijd. Dat was wel 
even balen. Pippi Achterberg de-
buteerde op de 200 meter wissel-
slag en had het erg druk met kijken 
bij de schoolslag naar haar concur-
rente in baan drie. Het kwam aan 
op de laatste 25 meter en ze werd 
nipt tweede in 3.30,99. De 100 meter 
vrije slag werd al net zo’n gevecht 
maar nu met twee dames. Pippi ver-
loor daardoor de grip op haar tech-
niek, maar dook wel onder de tijd 
van 1.30. De oudste minioren van 
de middag Robert Lima Vermeu-
len, Jayden v/d Bijl, Phaedra Molen-
wijk en Zarah Tas kwamen aan de 
start bij de 200 meter vrije slag en 
de 100 meter schoolslag, waarbij de 
vrije slag vier prachtige persoonlijke 
records lieten zien maar de school-
slag daarin tegen was voor sommi-
ge een martelgang en andere kre-
gen er maar geen tempo in, of zo-
als er was opgeschreven: “het was 
hem niet vandaag” en daar sloot 
men zich bij aan. Wederom een zeer 
succesvolle middag voor de Ocea-
nus ploeg waar veel tijden aan dig-
gelen zijn gezwommen. In het nieu-
we jaar verder met ronde drie.

Diederick Bentveld en Aaronn Elbaz 
wisten hun tijden te verbeteren.

Jeugdschaakcompetitie
Goede opkomst bij AAS
Aalsmeer - De elfde ronde van de 
AAS jeugdcompetitie kende een 
goede opkomst en weer een nieuw 
gezicht: Jules. Jules moest tegen 
Sam en werd netjes mat gezet. Maar 
van verliezen leer je het meest. Aan 
de top was er de broederstrijd Si-
mon versus Willem, die door Wil-
lem (die enorm in vorm is) werd ge-
wonnen. Ook Jasper en Luuk won-
nen hun partijen tegen Christiaan en 
Tim. Luuk noteert tegenwoordig zijn 

partijen, zodat tijdens de les de par-
tij besproken kon worden, altijd leer-
zaam. Volgende week gaat Jasper 
ook noteren. Kevin speelde remi-
se tegen Ryan en Stijn won van Ru-
ne, zodat er nu een duidelijke kop-
groep is, bestaande uit Willem, Luuk 
en Jasper. Het peloton zit op twee 
punten van de kopgroep en zal de 
komende ronden terug moeten ko-
men om nog voor de prijzen te gaan.
Door Ben de Leur

Voetbal jeugd
SCW JO13-1 ongeslagen 
kampioen in derde klasse
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
10 december is SCW JO13-1 (voor-
heen D1) kampioen geworden in de 
derde klasse 9. Er werd een moei-
zame zege behaald tegen het stug-
ge RCH uit Heemstede. Door een 
goal van Kain Castricum in de slot-
fase werd SCW eerste in de com-
petitie. Er werd maar liefst tien keer 
gewonnen en slechts één keer ge-
lijk gespeeld. Er werden 61 doel-
punten gemaakt en werd er slechts 
7 keer tegen gescoord. SCW kon in 
zes wedstrijden de nul houden. Het 
seizoen werd geopend tegen Over-
bos en daarvan werd gewonnen met 
3–1. Vervolgens werd het enige ge-
lijke spel gespeeld tegen DSOV uit 
Vijfhuizen. Daarna drie ruime over-
winningen op Zwanenburg, Roda’23 
en Hoofddorp. Van Pancratius werd 
gewonnen met 4–0 met dominant 

spel. Vervolgens werd Aalsmeer aan 
de zegekar gebonden met 0–9. Be-
gin november won het sterke SCW 
met 1–5 van HBC. In de topper te-
gen DIOS boog SCW een 1–0 ach-
terstand om in een 1–3 overwinning 
en nam het de koppositie over van 
DIOS. Deze werd niet meer afge-
staan in de laatste twee wedstrijden 
tegen Roda’23 en RCH.
Na de winterstop zal SCW JO13-1 
uit gaan komen in de tweede klasse 
15 en zal het gaan proberen om de 
goedelijn voort te zetten. Het kampi-
oensteam bestaat uit: Senna Alder-
den, Kjell van Vuren, Boaz Alderden, 
Luciano Corsi, Quinn van Minster, 
Asjer Alderden, Damian Eier, Luca 
Lamfers, Daan Kamer, Lars de Lan-
ge, Barro de Ron, Brent Panka, Kain 
Castricum, grensrechter Harold Hof-
land en trainer/coach Don Philippi.

Basketbalcompetitie
Voortreffelijk spel U14, 
winst voor Volendam
Aalsmeer - Zondag 11 december 
speelde BV Aalsmeer U14 thuis te-
gen Volendam. Gelet op de resulta-
ten tot nu toe was die in het voor-
deel van de mannen uit het paling-
dorp. Zo op het veld zagen ze er net 
een tandje krachtiger uit. Ze waren 
niet noodzakelijkerwijs beter, maar 
fysiek sterker. Beide teams hadden 
in de eerste periode moeite met sco-
ren. Beide teams begrepen de kunst 
van de verdediging beter dan die 
van de aanval. De Volendammers 
wisten de aanval beter te benutten. 
Eindstand eerste periode: 2-10. Ook 
de tweede periode verliep voor bei-
de teams uitermate stroef. De Vo-
lendammers scoorden vaker, maar 
om nu te zeggen dat ze echt veel 
beter waren, ze benutten hun kan-
sen beter, maar slordigheid was aan 
beide kanten troef. Eindstand twee-
de periode: 12-26. Het tempo had in 
de eerste twee perioden erg hoog 
gelegen, waardoor het tempo aan-
zienlijk lager lag. Er werd met name 
door het team van Aalsmeer dap-
per gevochten, ze kropen langzaam 
dichterbij. Fysiek mochten het team 
uit Volendam sterker zijn, conditio-
neel waren ze dat allerminst. Lang-
zaam maar zeker kreeg Aalsmeer 
meer greep op de wedstrijd. Eind-
stand derde periode: 23-34. De drie 
Volendamse wisselspelers waren 
hard nodig om de winst binnen te 
halen. De Aalsmeerse mannen ble-
ven vechten als leeuwen en lieten 

zich niet van de wijs brengen. Het 
scorend vermogen was niet hoog 
genoeg. De mannen die normaal de 
punten voor hun rekening namen 
hadden bijzonder veel pech. Dat 
lag niet aan de tegenstand, maar 
grotendeel aan hen zelf. De teleur-
stelling bij het eindsignaal was dan 
ook groot. Met name het besef dat 
van een team verloren was, waar-
van ze zeker hadden kunnen win-
nen. Coach Sargis complimenteer-
de dat mannen met hun voortreffe-
lijke spel, maar nog vol van de adre-
naline zullen ze dat niet of nauwe-
lijks gehoord hebben. Voor de toe-
schouwers was het een buitenge-
woon spannend schouwspel. Die 
zaten, zeker de laatste tien minuten, 
op het puntje van hun stoel. Het is 
achteraf altijd moeilijk een analyse 
te maken waar het nu precies fout is 
gegaan. Zeker is dat ze in de eerste 
tien minuten te afwachtend hebben 
gespeeld. Een ander wat lastiger 
punt was het postuur van de tegen-
standers. De mannen van de U14 
zijn bijna allemaal lang en dun. De 
tegenstanders waren allemaal on-
geveer even lang, maar wel net iets 
zwaarder. Met name in de verdedi-
ging heeft dat voordelen. Het kost-
te de thuisspelende ploeg daardoor 
veel energie en vindingrijkheid om 
die vesting te nemen. Ze groeide in 
de wedstrijd, maar zoals dat wel va-
ker gaat was de wedstrijd te kort om 
te winnen. Eindstand: 35-42.

De niet jeugdvriendelijke hulp-
verleningsmiddelen zijn vervan-
gen door watervoerende blusmid-
delen. De autospuit wordt gebruikt 
tijdens oefeningen met behulp van 
brandinzetten en tijdens wedstrij-
den met andere korpsen. Nederland 
telt 140 Jeugdbrandweerkorpsen. 
De Jeugdbrandweer is een belang-
rijk onderdeel binnen het korps. Het 
dient als kweekvijver voor de vrijwil-
lige kazernes. Jaarlijks stromen er 1 
à 2 jeugdleden vanaf hun achttien-
de jaar door naar een vrijwillige ka-
zerne binnen Brandweer Amster-
dam-Amstelland.

3 Nederlands kampioenen 
twirlen bij SV Omnia

derlands Runner-up Kampioen noe-
men.
Bij het onderdeel duo dance twirl 
Preteen Runner-up zijn Kirsten en 
Danique, met hun routine op ‘Ne-
ver had a friend like me’, Nederlands 
Runner-up Kampioen geworden. 
Mayke en Demi kwamen bij het on-
derdeel dance twirl uit in de Preteen 
Runner-up categorie. Demi behaal-
de, met haar routine op ‘Evil’ een 
zesde plaats en Mayke behaalde 
een achtste plaats met haar routine 
op ‘Speaking Franch’. Een jaar lang 

is hier hard voor getraind en zijn er 
prachtige resultaten behaald waar 
iedereen trots op mag zijn. De twirl-
sters en trainsters Valerie en Maai-
ke kunnen terug kijken op een mooi 
Runner-up NK weekend. SV Om-
nia heeft er dit weekend maar liefst 
drie Nederlands Kampioenen bij ge-
kregen. Komende weken zal er nog 
meer door deze en andere twirlsters 
getraind gaan worden ter voorberei-
ding op het NK twirl op 14 in 15 ja-
nuari. Ook deze zal gehouden wor-
den in Almere.

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
was het Runner-up NK twirl in Top-
sporthal te Almere. Zaterdag 10 de-
cember was de eerste dag. De dag 
voor de teams en de ensembles. 
Eefke, Nikkie en Eveline vertegen-
woordigen het senior ensemble 
van SV Omnia. Na de warming up 
door de trainsters Maaike en Valerie 
hebben ze een mooie en beheers-
te routine laten zien op de muziek 
‘Brave’. Aan het einde van de mid-
dag was de prijsuitreiking. Het op-
treden van het ensemble werd be-
loond de eerste plaats. Ze mogen 
zich Nederlands Runner-up Kampi-

oen noemen. Op zondag was het de 
beurt aan de solisten en duo’s. Voor 
SV Omnia waren dit Mayke, De-
mi, Kirsten, Danique en Nikkie. Ze 
hebben allen mooie optredens la-
ten zien en kwamen met een tevre-
den gevoel van de wedstrijdvloer. Bij 
het onderdeel 1-baton in de Preteen 
Runner-up categorie behaalde De-
mi een mooie vierde plaats en May-
ke een veertiende. Nikkie behaalde 
in de Senior Runner-up categorie 
een achtste plaats. In de categorie 
2-baton Preteen Runner-up behaal-
de Mayke een mooie derde plaats 
en Kisten de eerste en mag zich Ne-

Van links naar rechts: Demi, Valerie, Mayke, Nikkie, Kirsten en Danique.
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De winnaars van vorig jaar. 

Inschrijving sluit op 18 december
Kersttoernooi Tennis2Tennis
Aalsmeer - Ook dit jaar wordt het 
Kersttoernooi van Tennis2Tennis 
weer in de hal in de Beethovenlaan 
gehouden. De leiding is in handen 
van Jolanda Ouwehand, die volgens 
voorzitter Willem van Wassenberg 
een prima programma heeft neer-
gezet. Het toernooi loopt van vrijdag 
23 december tot en met zondag 8 
januari. Doordeweeks overdag zul-
len de jeugd (8-16 jaar) en de seni-
oren 60+ spelen en in de avond en 
in het weekend treden de senioren 
aan. Om te zorgen dat jeugd en se-
nioren spelers niet na een wedstrijd 
gelijk zijn uitgeschakeld wordt in 
poules gespeeld. Zowel in de enkel, 
als in de dubbels kan worden deel-
genomen. De senioren 60+ spelen 
in principe op de dinsdagen in wed-

strijden van een uur. Naast het fun-
dament van sportiviteit vindt Tennis-
2Tennis het ook belangrijk dat een 
ieder het gezellig heeft, ook voor 
of na het spelen en niet te verge-
ten ook voor de toeschouwers. Het 
is rondom Kerst en Oud en Nieuw 
(op deze dagen is er ook geen ten-
nis) dus het moet ook een familie-
feestje zijn, waar partner en kinde-
ren gewoon mee kunnen komen en 
zich welkom voelen bij de wedstrij-
den. De wedstrijdleiding bestaat dit 
jaar uit Christa van Belzen en Chris-
tianne van Rijn. Deelnemen aan het 
Kersttoernooi? Ga dan naar www.
tennis2tennis.nl of naar www.toer-
nooiklapper.nl voor de drie inschrij-
vingsgroepen. De inschrijving sluit 
op 18 december.

Tafeltennissers onderstrepen titel
28 Punten voorsprong 
voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Voor kampioen Bloe-
menlust 1 stond er in de laatste 
wedstrijd niets meer op het spel, 
maar voor tegenstander HTC 9 des 
te meer. De Hoofddorpers hadden 
nog minimaal 3 punten nodig om 
degradatie af te wenden en gin-
gen er natuurlijk vol voor. De kan-
sen waren er ook zeker, want de 
meeste wedstrijden waren behoor-
lijk spannend. Bart Spaargaren had 
in de openingspartij zijn handen vol, 
maar was op de juiste momenten 
bij de les (12-10, 11-9, 10-12, 11-
7). Zowel Johan Berk als Ed Cou-
wenberg moesten zich in hun eer-
ste partij van een 0-2 achterstand 
terug knokken om alsnog in vijf 
games te winnen. Ook het dubbel-
spel was spannend en hier scoorde 
HTC hun eerste punt ten koste van 
Bart en Johan door wel de beslis-
sende vijfde game te winnen; 3-1. 
Vervolgens liep Bloemenlust door 
overtuigende zeges van Johan, Bart 
en Ed uit naar 6-1, alvorens er weer 
een serieuze kans was voor de be-
zoekers. Weer moest Johan een op-
gelopen 0-2 achterstand corrige-
ren en een beslissende vijfde game 
afdwingen. Dat lukte maar daarin 
kwam hij op 10-11 en dus match-
punt achter. Mede door de span-
ning bij de tegenstandster wist Jo-
han de game en de wedstrijd alsnog 
met 13-11 naar zich toe te trekken. 
Ook de laatste wedstrijd van Ed had 
een vijfde game nodig om de beslis-
sing te brengen. Toen dat 11-9 ein-
digde het voordeel van Ed en dus 
8-1 voor Bloemenlust, was degrada-
tie voor HTC een feit. De laatste par-
tij werd nog een duidelijke overwin-
ning voor Bart, die in de hele com-
petitie slecht drie keer een tegen-
stander hoefde te feliciteren en als 

beste speler van de poule eindigde 
met 90% winst in zijn enkelspelen. 
Op de voet gevolgd door Johan met 
88% en Ed met 73%. Met 82 punten 
(gemiddeld 8,2 per wedstrijd) en 28 
punten voorsprong op de nummer 
2 promoveert Bloemenlust 1 zeer 
overtuigend naar de derde klasse.
Bloemenlust 2 speelde zijn laatste 
wedstrijd van de competitie uit te-
gen HTC 10. Peter Velleman had te 
veel last van zijn rug en zodoen-
de speelde Bloemenlust met twee 
man. Danny Knol won twee enkel-
spelpartijen en Horst Krassen kon 
helaas niet tot winst komen. Danny 
en Horst wonnen samen het dub-
belspel en bleven zodoende onge-
slagen in hun dubbels samen. Eind-
uitslag 7-3, waardoor HTC twee-
de bleef en Bloemenlust als der-
de eindigde. Bloemenlust 2 scoorde 
een gemiddelde van 5,5 punten per 
wedstrijd. Danny heeft 74% van zijn 
enkelspelen gewonnen en eindigde 
hiermee op de derde plaats van de 
20 tafeltennissers die meededen in 
de competitie. Peter Velleman won 
41% en eindigde op de veertiende 
plaats. Horst Krassen eindigde één 
plaats onder Peter op de vijftiende 
plaats met 37% gewonnen partijen.
Bloemenlust 3 zorgde er met een 
7-3 overwinning bij Doko 4 mede 
voor dat de tegenstander degra-
deert. Bloemenlust zelf kwam hier-
mee op 53 punten en een verdien-
stelijke derde plaats, door drie ze-
ges van zowel Dirk Biesheuvel als 
Irene Gerritsma. Philippe Monnier 
was goed voor één overwining. Dirk 
en Philippe wisten niet te winnen in 
het dubbelspel. Met 93% (slechts 
twee verliespartijen) eindigde Dirk 
Biesheuvel wel helemaal bovenaan 
als beste speler van de poule.

Geslaagde pepernoten-
duik Duikteam Thamen
Aalsmeer - Traditiegetrouw houdt 
duikteam Thamen de zondag voor 
Sinterklaas de pepernotenduik. Op 
4 december stonden om tien uur 
zes duikers en een aantal belang-
stellenden op de verzamelplek bij 
zwembad de Waterlelie. Wat kan je 
anders doen op deze koude (drie 
graden) maar zonovergoten dag 
dan een pepernotenduik maken 
volgens beproefd receptuur. Voor 
de goede orde, de pepernoten zijn 
golfballen want die zinken beter. Er 
zijn 50 ‘pepernoten’ in het water ge-
gooid, deze moesten door de Tha-
men duikers weer worden opgedo-
ken. De ballen hebben diverse kleu-
ren met een voor de duikers onbe-
kende waarde. Tevens was er een 
aantal golfballen waarmee de naam 
‘Thamen’ gemaakt kon worden. De-
ze hadden dubbele waarde. Maar 
het belangrijkste was gewoon: zo-
veel mogelijk golfballen verzamelen. 
Er zijn totaal vijf duikers te water 
gegaan, nummer zes (Willem) stond 

met een snotneus in z’n onderpak 
(dat dan wel) verplicht aan de kant. 
Het water was slechts 7 graden, be-
hoorlijk fris. Ondanks de kou had-
den de duikers vrij matig zicht, be-
halve ballen waren er ook snoeken, 
rivierkreeft en grondels te zien.
Het buddypaar Walter, Evert en Ton 
hadden de golfballen waarmee het 
woord ‘Thamen’ gemaakt kon wor-
den en in totaal 30 ballen weten op 
te duiken. Tevens heeft Walter zon-
dag zijn 2500ste duik gemaakt! Dat 
is toch wel een prestatie.
Duikteam Thamen is sinds 1975 ac-
tief bezig met de fascinerende duik 
sport. Het is een actieve vereniging 
die naast het wekelijks duiken op 
dinsdagavond en zondagochtend, 
ook nog diverse andere activiteiten 
organiseert en ondersteunt. Iedere 
donderdagavond trainen de duikers 
in het zwembad aan de Dreef van 
21.30 tot 22.30 uur. Kijk voor meer 
informatie of foto’s op www.tha-
men-diving.nl

Teamfoto ‘De Trots van Aalsmeer’: Achterste rij, v.l.n.r: Bastiaan Hulsbos, Ru-
ben Buijs, Steven van Dam, Marco Hartman, Erik Griekspoor en Rick Eikelen-
boom. Middelste rij, v.l.n.r: Roy van Diemen, Ilja Kniep, Marcel Stoppelenburg, 
Bart van Duijn, Eric Rijkmans, Joris Kniep en Steve Banks. Voorste rij, v.l.n.r: 
Arjan Rijkmans, Robbert-Jan van Duijn, Steef Keessen, Bas Berk, Ezra Over-
beek en Sjors Rijkmans.

Blauw-wit is in de kast gehangen
FC Aalsmeer 5 nu ook 
naar rood-groen-zwart
Aalsmeer - Het heeft even ge-
duurd, maar twee jaar nadat de fu-
sie tussen VV Aalsmeer en RKAV 
een feit werd, stapte ook het laat-
ste team van FC Aalsmeer, het se-
niorenteam zaterdag 5, ook wel be-
kend als de ‘Trots van Aalsmeer’ 
over naar de prachtige nieuwe club-
kleuren. Het blauw-wit is in de kast 
gehangen en het rood-groen-zwart 
is er voor in de plaats gekomen. Een 
schitterend tenue, geheel moge-
lijk gemaakt door Probin Aalsmeer 
en Bouwplein Carpentier-mooren. 
Het nieuwe tenue legt het team be-
paald geen windeieren; er zijn nu al 
meer punten behaald dan in het he-
le vorige seizoen. De heren van za-
terdag 5 spelen niet alleen in mooie 
tenues, ze kunnen dankzij de spon-
sors hun warming-up, of hun trai-
ning op woensdagavond, afwerken 
in trainingspakken en zowel naar de 
training als naar de wedstrijd, kan 
het tenue handig in de bijgeleverde 
tas worden vervoerd. De vieze voet-

balschoenen kunnen in het aparte 
vak onderin.
Of het aan de shirts ligt, of aan de 
drie nieuwe spelers die dit seizoen 
‘De Trots’ zijn komen versterken, is 
niet bekend, maar feit is wel dat de 
resultaten weer een beetje begin-
nen te lijken op die van weleer. Mo-
menteel wordt de vijfde plaats in 
de competitie bekleed en dat komt 
doordat er nu al meer is gewon-
nen dan vorig jaar in het hele sei-
zoen. Toen eindigde ‘De Trots’ op de 
voorlaatste plaats en werden maar 
drie wedstrijden gewonnen. Nu zijn 
er van de eerste negen wedstrijden, 
al vijf gewonnen, waarvan de laat-
ste drie op een rij. Die plek bij de 
bovenste vijf teams, is de doelstel-
ling dit seizoen. Het ligt niet in de lijn 
der verwachting dat er mee zal kun-
nen worden gestreden om het kam-
pioenschap, want er zit een aantal 
sterke tegenstanders in de poule, 
waartegen nog gespeeld moet wor-
den. 

Donateurs weer arena in
De Kwakel - Dankzij de kou die 
voor de boeg staat is het deze za-
terdagmiddag 17 december heer-
lijk toeven in ‘t Fort De Kwakel. 
Daar scharen de dammers zich om 
de kachel om het kampioenschap 
van de huis- tuin- en keukendam-
mers te betwisten. Deze donateurs 
steunen hun club al bijna 90 jaar 
en krijgen daar een gezellige mid-
dag voor terug. Onderling spelen 
zij om hun kampioenschap, dat 
dit jaar door Marco de Groot ver-
dedigd zal worden. Daarnaast ver-

dedigen ook Bart de Bruyn en Luc 
van der Meer hun verworven titels 
van het verleden jaar. Het twee-
de team van K&G verdedigde af-
gelopen maandag hun koppositie 
in de eerste klasse en dat deden 
de dammers met verve. Al was de 
einduitslag wel erg nipt in Zaan-
dam, 3-5 voor de Kwakelaars van 
damclub Nieuwveen. Wim Konst, 
Kees Harte en Leo Hoogervorst 
speelden remise, alles hing van 
Jos Harte af en deze wist zijn op-
ponent listig te verschalken. 

Wielrennen
Jordy pakt leiderstrui in 
KNWU strandcompetitie
Aalsmeer - Op zaterdag 3 decem-
ber heeft wielrenner Jordy Bus-
kermolen de leiding overgenomen 
in de KNWU Strandracecompeti-
tie. Een vierde plaats in de Kuhr-
haus Beachrace tussen Schevenin-
gen en Noordwijk leverde voldoen-
de punten op om de eerste plaats 
in het klassement over te nemen en 
één van zijn doelen voor deze winter 
te bereiken. Zondag 27 november 
heeft de voor het Strandteam Kees 
van der Niet rijdende Jordy de Sub-
aru Beachrace gereden in Wijk aan 
Zee. Hij had een snelle start, maar 
maakte vervolgens een fout bij het 
opstappen, waardoor de kopgroep 
wegreed. Samen met wielerprof 
Lars Boom slaagde Jordy erin om 
de aansluiting met de kopgroep te 
maken. Bij het keerpunt verloor Jor-
dy in het mulle zand de kopgroep, 
die vervolgens helemaal uiteen 
viel. De race werd gewonnen door 
Lars Boom en Jordy eindige op een 
mooie achtste plaats. Afgelopen 
week op zaterdag 3 december werd 
onder prima weersomstandigheden, 
met weinig wind, lage temperaturen 
en een zonnetje vanaf de boulevard 
in Scheveningen gestart in de vier-
de wedstrijd voor de KNWU Strand-
competitie. Vanwege zijn tweede 
positie in het klassement mocht Jor-
dy starten op de eerste startrij. Na 
een goede start, waar hij als een 
van de eersten de vloedlijn bereik-
te, werd al vrij snel een negenmans 
kopgroep gevormd. Na het keerpunt 
in Noordwijk aan Zee lag voor twee 
mountainbikers het tempo te hoog 

en werd met de overgebleven zeven 
renners koers gezet richting Sche-
veningen. Na een spervuur aan de-
marrages bleef de groep toch bijeen 
en moesten de laatste honderden 
meters door het mulle zand de be-
slissing geven. Helaas kwam Jordy 
in botsing met een andere renner, 
waardoor hij van de fiets moest en 
het laatste stuk hardlopend moest 
afleggen. Weliswaar eindigde hij 
mede hierdoor op een altijd verve-
lende vierde plaats. Dit bleek uitein-
delijk voldoende te zijn om de lei-
ding in het klassement over te ne-
men van Bram Imming. Een verdien-
de beloning voor Jordy die dit sei-
zoen alle wedstrijden bij de eerste 
tien wist te finishen. Dit betekent 
dat hij de volgende wedstrijd mag 
starten in de gele leiderstrui van de 
KNWU Strandcompetitie. Het wach-
ten is nu op de eerste overwinning 
in één van de strandraces.

Handbal Eerste Divisie
Dames winnen uitwedstrijd
Aalsmeer - Uit spelen tegen For-
tissimo betekent op zondag spelen. 
Voor het eerst dit seizoen. Dus wa-
ren de dames van FIQAS Aalsmeer 
wat uit hun ritme. Dat gaat de ko-
mende weken nog wel een keer va-
ker gebeuren, ook thuis moet een 
keer worden uitgeweken naar de 
zondag.
Wedstrijden tussen FIQAS Aalsmeer 
en Fortissimo zijn een soort derby, 
want de clubs kennen elkaar goed 
en de damesteams spelen al een 
aantal seizoenen tegen elkaar in de 
Eerste Divisie. Hoe het deze keer zal 
gaan, is dan ook spannend.
Het initiatief in de wedstrijd komt bij 
Fortissimo vandaan, maar daar heb-
ben de Aalsmeerse dames wel va-
ker mee te maken. Ze zijn goed om 
zich terug te vechten in de wedstrijd. 
Dat lukte ook deze keer. Ze kwamen 
eerst drie punten achter, maar daar-
na bleef het stuivertje wisselen. Bij 
vlagen was het spel netjes en ef-
fectief, maar soms ook wat slordi-
ger en kon Fortissimo profiteren. Na 
5 minuten was het weer gelijk: 6-6. 
Dat bleef een beetje zo gaan in deze 
eerste helft. Tot FIQAS Aalsmeer een 
klein voorsprong nam. De ploegen 
gingen rusten bij 10-12. Na rust ver-

anderde er eerst niet veel, de teams 
bleven erg aan elkaar gewaagd, 
maar ook wisselend in hun spel. Na-
die Klaver maakte weer haar eerste 
meters na een vervelende knie bles-
sure. Maar met brace mocht ze weer 
spelen en genoot van haar favorie-
te spel! Verder waren Lisa Endho-
ven, Sonja van Wechem, Samentha 
de Soet, Melissa Dekkers en Kelsey 
Maarse de doelpuntenmaaksters tot 
nu toe. Jytte Groeneveld scoorde in 
de eerste helft nog maar weer eens 
via penalty!
FIQAS Aalsmeer kwam in de twee-
de helft echt beter in de wedstrijd 
en liep uit tot 15-20. Anne Visser, 
Anouk Markwat en Sam wisten dit 
te bewerkstellingen, uiteraard door 
middel van mooi teamspel. Fortissi-
mo wist zich nog een keer te her-
pakken en na 21 minuten spe-
len was de stand weer gelijk: 21-
21. Maar Melissa en even later Li-
sa wisten toch het verschil te maken 
en dat bracht uiteindelijk een ver-
diende overwinning op het bord: 22-
23. Afgelopen weekend hebben de 
dames vrij gehad, maar aanstaan-
de zaterdag 17 december wacht de 
laatste wedstrijd voor de winterstop 
tegen Z.A.P. vanaf 20.30 uur. 

V.l.n.r. F.F.J.M. Schaepkens, A. Mozes (Gynaecoloog), I. Zwaan (manager 
Vrouw Kind centrum), R. Soda, A. Huijsmans, A. Koning (Gynaecoloog), S. 
Bak (Varimed), I. Purperhart (Hestia), F. Ravels (Varimed).

Ziekenhuis Amstelland
Geboortecentrum werkt 
samen voor extra zorg
Amstelveen - Ziekenhuis Amstel-
land tekende woensdag 30 novem-
ber een overeenkomst met maar 
liefst vier partijen om de zorg rond-
om de zwangeren in het Geboorte-
centrum nog beter te kunnen orga-
niseren. Deze partijen zijn Varimed, 
Soda Bodyfit, Naïf en Hestia kinder-
opvang. Het zijn bijzondere samen-
werkingen die maken dat het Ge-
boortecentrum van Ziekenhuis Am-
stelland nét dat beetje meer kan 
bieden rondom zwangerschap en 
bevalling. Tenslotte is het krijgen 
van een kind één van de meest bij-
zondere ervaringen in een mensen-
leven en daar proberen wij een ex-
tra dimensie aan te geven. Kinder-
opvang Hestia uit Amstelveen gaat 
vanuit hun bijzondere pedagogische 
visie kinderen opvangen in het zie-
kenhuis. Dat betekent dat zwange-
ren bij bezoek aan het ziekenhuis 
of tijdens de bevalling een beroep 
kunnen doen op deze opvang voor 
eventuele broertjes en zusjes. Deze 

opvang is zelfs tweetalig; zowel Ne-
derlands als Engels. De dienstverle-
ning zal in maart 2017 actief wor-
den. Varimed gaat het Geboortecen-
trum voorzien van sfeervolle verlich-
ting toepassingen. Zowel patiënten-
kamers, verloskamers als gangen 
worden hiermee minder klinisch en 
‘steriel wit’. Er wordt een huiselijke 
en klantvriendelijke sfeer gecreëerd. 
Soda Bodyfit zal zorgdragen voor 
het Life style programma voor 
zwangere en kraamvrouwen, waar-
bij in 2017 trimestergericht een 
(sportief) programma wordt aange-
boden aan de patiënten van Zieken-
huis Amstelland. Aandacht voor de-
tails maakt het verschil. Met de toe-
passing van Naïf babyverzorgings-
producten geeft Ziekenhuis Amstel-
land invulling aan een verantwoorde 
keuze rondom de zorg van baby’s, 
peuters en kinderen die worden ver-
zorgd op de kinder- en verlosafde-
ling. Ook zijn de producten te koop 
op de afdeling.

V.l.n.r. F. Ravels en S. Bak (Varimed), R. Soda (Soda Bodyfit), H.F.A.M. Huijs-
mans (Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland), I. Purperhart (Hestia), F.F. 
J.M. Schaepkens (CFO Ziekenhuis Amstelland).

iPad café voor 
beginners

Amstelveen - In de succesvolle 
reeks iPad café’s staat voor vrijdag 
16 december het iPad café voor be-
ginners op de agenda. Blij met uw 
iPad, maar ziet u door de vele moge-
lijkheden in de appelboomgaard het 
bos niet meer? Dan is dit hét café 
voor u. Ruth en Eveline, medewer-
kers van de bibliotheek, zitten boor-

devol tips en handige oefeningen en 
geven hun kennis graag aan u door. 
U krijgt rustig uitleg en er is tijd voor 
al uw vragen. Ze laten u pas gaan 
als u verder kan. Het iPad café start 
om 11.00 uur en duurt tot 12.30 uur 
en is in de bibliotheek op het Stads-
plein. Deelname kost 8 euro. Bibli-
otheekpashouders betalen 6 euro. 
De prijzen zijn inclusief een drankje. 
Kaarten zijn te koop in de Amstel-
land bibliotheken en te bestellen via 
de website van de bibliotheek www.
debibliotheekamstelland.nl.
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels . Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 7 december is het klaverjassen 
gewonnen door Ben v/d Voort met 
5253 punten, Ben Bon werd tweede 
met 5164 punten en Jan Ramp der-
de met 5041 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Teunie van Kla-
veren met 3694 punten. 

Winst Trudy en 
Piet op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling? Kom gerust een langs en speel 
mee. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. Op donderdag 
8 december is het klaverjassen ge-
wonnen door Piet van As, met 4971 
punten, op twee Wim Buskermolen 
Pzn met 4947 en op drie Tiny Bual-
da met 4907 punten. Bij het jokeren 
was deze week Trudy Knol de beste 
met 112 punten, gevolgd door Bets 
Teunen met 140 en Gerard de Wit 
met 272 punten. Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-
340776.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Tibor gooit knap 164 uit!
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de opkomst van de dart-
club Poel’s Eye in het Dorpshuis van 
Kudelstaart eindelijk weer eens ‘des 
Poel’s Eye’, namelijk 47. Tibor Ho-
gervorst was wederom goed bezig, 
niet alleen bereikte hij knap de hal-
ve finale, ook gooide hij een prach-
tige 164 finish. Dit was, tot nu toe, 
de hoogste uitgooi van het sei-
zoen. Een andere halve finalist, Tim 
van de Poel, was hét verhaal van de 
avond Al vroeg op de avond brak 
een pijl van hem af. Tim moest el-
ke wedstrijd andere pijlen lenen en 
dat ging hem bewonderenswaardig 
goed af. Toch ging de finale uitein-
delijk tussen Erik Jan Geelkerken en 
Danny Zorn. Erik Jan was de man in 
vorm, hij won de vorige speelavond 
en was koploper van de stand. Dan-
ny won echter in het verleden al 24 
speelavonden. Erik Jan kwam de 
eerste leg op voorsprong. De twee-
de en derde leg verliepen bijna 
identiek. Degene die begon stond 
al na vier beurten (twaalf pijlen) 
op een dubbel, waarna door die-
gene vervolgens drie beurten op de 
dubbels werden verspeeld, voordat 
de dubbels alsnog werden gevon-
den; 2-1 voor Erik Jan. Erik Jan zet-
te Danny in de vierde leg onder druk 
(40 over na vijf beurten), maar Dan-
ny wist zich te redden door 76 uit te 
gooien. Erik Jan werkte de vijfde leg 
in zes beurten weg waarna Danny 

mocht beginnen om de stand weer 
gelijk te maken. Doordat Erik Jan in 
de zevende beurt 70 wist uit te gooi-
en lukte dit Danny echter niet. Het 
was de zesde overwinning ooit voor 
Erik Jan. In het tweede niveau be-
reikte Frank Droogh knap de halve 
finale, net als Nick Dekker. De finale 
ging echter tussen Wiliam Hunitetu 
en Kilian Broeren. William leek op 
basis van het verleden favoriet, maar 
uiteindelijk werd Kilian voor de elf-
de keer ooit winnaar van een fina-
le, waarvan twee op het hoogste ni-
veau (waarvan één keer tegen Wil-
liam). In het derde niveau zetten di-
verse dames hun opmerkelijke op-
mars van de vorig speelavond door. 
Marieke won achtereenvolgens ui-
terst knap van Ans Engel, Rene van 
Veen en Joris Voorn. Ook Henny Taal 
bereikte de halve finale, mede door 
een knappe overwinning op Ray-
mond van de Weiden. Na een on-
derlinge damestwist bereikte Marie-
ke de finale. Ronald Baars was haar 
tegenstander. Marieke begon de fi-
nale uitstekend en nam brutaalweg 
een 2–0 voorsprong. Ronald boog 
deze achterstand echter net op tijd 
om voor de overwinning. In het vier-
de niveau bereikte Piet van Over-
bruggen voor de tweede keer dit 
seizoen de finale. Wim Könst be-
reikte de finale net niet door toe-
doen van Arie van Hanswijk. Arie 
was gebrand op zijn eerste titel bij 
de Poel’s Eye, maar dit lukte ech-
ter helaas niet, zodat Pietje voor de 
vierde keer ooit een finale won. Op 
de website www.poelseye.nl. is al-
lerlei informatie over de dartclub 
Poel’s Eye terug te vinden. De vol-
gende speelavond is morgen, vrij-
dag 16 december, met hopelijk veel 
nieuwe dart liefhebbers. Jong, oud, 
man en of vrouw, iedereen is wel-
kom in het Dorpshuis. Vier nieuwe 
ronden, vier nieuwe kansen. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-

Mooie score Elisa 
bij sjoelen

Rijsenhout - In de hoofdklasse bij 
de sjoelcompetitie in Rijsenhout op 
8 december was wederom Thomas 
van Brakel de sterkste,op plaats 
twee en drie eindigden Lineke van 
Brakei en Rien Ravensbergen. In 
de A klasse is Elisa Arendse eer-
ste geworden, met op plaats twee 
Nel Joore en als derde Til Vermeer. 
Winnaar in klasse B was Jan Joore, 
als tweede Jannie v.d. Laarse en op 
plaats drie Edwin Eikeleboom. Ans 
Borawitz eiste de eerste plaats in 
klasse C voor zich op, als twee An-
nie van’t Zelfde en als derde nieuw-
komer Brigitte Hoogeboom. Vrijdag 
16 December is er een gezellige 
avond met bingo-sjoelen waaraan 
ook familieleden en vrienden mee-
doen. Er is ook een mooie verlo-
ting met onder andere kerststukjes. 
Aanvang is 19.30 uur in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat.

Dineke de Boer-Westerhof (r) plaatst beslissende doelpunt.

Zaalcompetitie
Zwaarbevochten winst 
voor korfballers VZOD
Kudelstaart - In de sterke twee-
de klasse kwam afgelopen zon-
dag zwakke broeder Triaz op be-
zoek in de Proosdijhal. Een ploeg 
die je zeker niet mag onderschatten 
met pittige dames en snelle, ster-
ke heren die hoofdzakelijk voor het 
schot gaan. Vanuit het recente ver-
leden een beladen duel met daar-
bij nu nog de druk dat eigenlijk al-
leen een overwinning telde. VZOD/
FIQAS wist dus wat het te doen 
stond en dit moest gebeuren zon-
der de geblesseerde Eric Spaarga-
ren. Voor hem speelde de weer net 
van een blessure herstelde Martijn 
Vervark. Het team van trainer/coach 
Cor Loef schoot in ieder geval voort-
varend uit de startblokken en stond 
na een kwartier op een riante 5-0 
voorsprong. Al deze treffers werden 
door Kudelstaartse dames gemaakt, 
die uit alle hoeken en standen hun 
opponenten overrompelden. Kort 
daarna maakte Triaz haar eerste 
treffer, gevolgd door nog één en nog 
één. VZOD moest even slikken en 
begon het spoor enigszins kwijt te 
raken, terwijl Triaz juist bloed rook. 
De aanval bij VZOD stokte en Tri-
az wist de stand gelijk te trekken: 
5-5. De comfortabele voorsprong 
was als sneeuw voor de zon ver-
dwenen en de Kudelstaarters kon-
den weer vanaf nul beginnen. Dat 
zou nog een hele opgave worden, 
want eerst moest het negatieve tij 
gekeerd worden. De ijzersterk spe-
lende Thomas van der Zwaard ging 
vanmiddag voorop in de strijd en 
scoorde de bevrijdende 6-5. Ook het 
verzilveren van een strafworp , ver-
kregen door Dineke de Boer-Wes-
terhof, was aan hem wel besteed: 
7-5. Toch wist Triaz nog tweemaal te 
scoren en gingen beide teams rus-
ten met 7-7. In de rust had coach 
Loef de gelegenheid om zijn team 
weer vol passie op het juiste spoor 
te zetten. Na rust ontspon zich een 
duel op het scherpst van de snede 
waarin de kansen regelmatig keer-
den. Na de 10-10 van de Boer-Wes-
terhof wist Triaz weer op voorsprong 

te komen en moest VZOD/FIQAS 
opnieuw in de achtervolging. Dit 
lukte door treffers van Jessica Zij-
erveld en opnieuw van der Zwaard 
vanachter de korf: 12-12. Triaz ver-
dedigde echter strak en gunden de 
aanvallers van VZOD weinig tijd en 
ruimte. En omdat de Amsterdam-
mers in de aanval ook met scherp 
schoten werd het een onverwacht 
spannende wedstrijd. Na een tref-
fer van Triaz scoorde VZOD/FIQAS 
door Vervark, de Boer-Westerhof en 
weer de aanvallend op dreef zijn-
de Zijerveld driemaal op rij en leek 
VZOD in veilige haven te zijn: 15-13. 
Triaz zuchtte en steunde onder de 
geleverde inspanningen maar brak 
nog niet, ook zij wisten driemaal te 
scoren: 15-16. Coach Loef bracht 
Arian ‘Henkie’ Maat in het veld voor 
Wouter Vermeulen. De Amsterdam-
mers waren hier niet direct van on-
der de indruk en scoorden de 15-17. 
Onder aanvoering van de luid toe-
terende en trommelende jeugd op 
de tribune rechtte VZOD nog één-
maal haar rug. Op vijf minuten van 
het einde zette Chiel van Leeuwen 
de inhaalrace in: 16-17. En vervol-
gens was het de geslepen vos Ver-
vark die vanachter de paal een fade-
away uit de hoge hoed toverde: 17-
17. Toen waren er nog luttele minu-
ten te spelen en was de spanning 
op de tribune voelbaar. En de veer-
kracht van de Kudelstaarters werd 
beloond toen de sterk spelende de 
Boer-Westerhof, na een flitsende re-
bound van Maat, de winnende uit-
wijkbal scoorde: 18-17. Een overwin-
ning die de geschiedenisboeken in 
kan als ‘2016 - De Slag om Lijfsbe-
houd’. 
Trainer/coach Loef na afloop: “Na 
een zeer snelle en goede start ra-
ken we daarna de weg totaal kwijt 
en was het zeer moeilijk terug te ko-
men in ons eigen spel. Doordat we 
hiervan afweken werd het chaotisch 
en dit kunnen we onszelf verwijten.” 
Aanstaande zaterdag 17 december 
de wedstrijd tegen koploper Futura 
om 16.45 uur in Den Haag.

Piet Voorn wint 
op OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 21 de-
cember vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
kaarten op 7 december is gewon-
nen door Piet Voorn met 5377 pun-
ten, gevolgd door Wim Spring in’t 
Veld met 5325, Piet Straathof met 
5276 en Rudolf met 5172 punten.

ZABO Ronde 5 
in De Bloemhof

Aalsmeer - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie wordt zaterdag 17 
december voortgezet met de vijf-
de speelronde van het seizoen. De 
wedstrijden vinden plaats in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
De toegang is gratis. Om 19.00 
uur Met & Co tegen Atlas Lions. 
Om 19.45 uur LEMO tegen Polonia 
Aalsmeer. Om 20.30 uur Sportcafé 
de Midi’s tegen Koning Nieuwen-
dijk en om 21.15 uur tenslotte IBH 
Aalsmeer tegen Amsec Piller. 
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
4-12, Polonia Aalsmeer 4-10, Met 
& Co 4-9, Koning Nieuwendijk 4-6, 
IBH Aalsmeer 4-4, Amsec Piller 4-3, 
Atlas Lions 4-3, LEMO 4-0. Meer in-
formatie op: www.zaboaalsmeer.nl.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 17 december:
F.C.AALSMEER 
Swift 14 - F.C.A. 3 15.15 u
F.C.A. 4 – V.E.W. 5 12.00 u
Altius 5 - F.C.A. 5 14.30 u
W.V.-H.E.D.W. 22 - F.C.A. 7 13.00 u 
A.M.V.J. 5 - F.C.A. 8 13.00 u
Vrouwen
De Meer VR5 - F.C.A. VR2 12.00 u
S.C.W.
Hoofddorp 2 - S.C.W. 3 13.00 u
S.C.W. 4 – V.V.C. 4 12.30 u
S.C.W. 5 – Devo’58 2 14.30 u
Pancratius 35+ - SCW 35+ 15.15 u 

Zondag 18 december:
F.C. AALSMEER
A.S.C. 1 - F.C.A. 1 14.30 u
D.C.G. 7 - F.C.A. 6 11.30 u
R.K.D.E.S
R.K.D.E.S. 3 – H.B.C. 3 12.00 u

Peter Bakker 
wint dartavond

Aalsmeer - Het was een heel ge-
slaagde dartavond, de score waren 
erg goed en de sfeer was prima. Bij 
Peter Bakker waren het de dubbels 
die hem tot de eerste plaats brach-
ten. Kees de Lange was goed in 
vorm en werd dan ook tweede. De 
derde plaats was voor Daniél Stok-
kel, die na een lange tijd weg te zijn 
geweest, z’n oude clubje weer eens 
kwam laten zien dat hij het nog 
steeds kan darten. Franklin Dolk 
werd vierde, hij scoorde een 180er. 
Sebastiaan Dolk deed het ook best 
goed, hij gooide 90 uit met twee pij-
len, maar kwam toch in de verliezers 
ronde. In deze ronde wist hij wel 
eerste te worden. Ben van Dam ein-
digde op de tweede plaats. Het dar-
ten stopt even vanwege de kerstva-
kantie. Op dinsdag 10 januari gaan 
de competitie weer van start in ‘t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Vanaf half acht inschrijven en in-
gooien en om acht uur kan de strijd 
weer worden aangegaan. De kosten 
blijven hetzelfde, 2.50 euro per keer, 
en de leeftijd is vanaf 16 jaar. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 16 
december is er weer koppelkaarten 
bij BV Hornmeer in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3. Iedereen 
is van harte welkom. Geen maat? 
Geen probleem, daar kan voor ge-
zorgd worden. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur voor kof-
fie, thee in inschrijving. Het klaver-
jassen op 9 december is gewonnen 
door Carla van Nieuwkerk met 5538 
punten. Op twee Theo Nagtegaal 
met 5330 punten en op drie Paolo 
Molia met 5175 punten. De poedel-
prijs was voor George Lemmerzaal 
met 3536 punten.

Programma 
handbal

Zondag 18 december:
9.30 u:  FIQAS dames 3 – 
 Monnickendam
10.45 u:  FIQAS heren 4 – Foreholte
12.00 u:  FIQAS dames 4 – Havas
13.15 u:  FIQAS dames 2 - Aristos 
15.00 u:  FIQAS heren 1 – Lions 
 (BeNe League).
De wedstrijden worden gespeeld in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is van harte welkom.

BeNe League handbal
Sensationele overwinning 
voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag speelden de 
mannen van FIQAS Aalsmeer thuis 
tegen JMS/Hurry Up: een wedstrijd 
tussen de nummers zeven en negen 
in de BeNe League. Eerder in het 
seizoen was de uitwedstrijd verloren, 
dus de Aalsmeerse mannen hadden 
iets recht te zetten. Toch begon de 
wedstrijd een beetje slap. Er was 
weliswaar meteen een voorsprong: 
1-0 via Rodrigo Huttinga die terug 
was bij de selectie en even later 2-1. 
Maar daarna nam Hurry Up de lei-
ding, al werd het verschil nooit meer 
dan één punt: 3-4 en 5-6. Remco van 
Dam, die deze avond de absolute 
topscorer was met tien doelpunten, 
maakte gelijk: 6-6. Hierna brak een 
wat rommelige fase aan met mis-
sers aan beide kanten. Na een time 
out ging het beter lopen. Nu maak-
te Kevin Hooijman een paar doel-
punten op rij, zodat er voor het eerst 
een marge was van twee punten: 
9-7. Even snel was die ook weer ver-
dwenen: 9-9 en even later 10-10. In 
de slotfase kon Hurry Up makkelijk 
schieten en maakte gebruik van een 
rebound om weer een gaatje van 
twee te slaan, dit ondanks opnieuw 
fraaie schoten van Hooijman en van 
Dam. De ploegen gingen rusten bij 
12-14. Na rust deed de dekking van 
Hurry Up er fysiek nog een schep-
je bovenop én leek het in eerste in-
stantie even helemaal de verkeerde 
kant op te gaan omdat hun Litouw-
se schutters, Bernatavicius en Trai-
navicius, opnieuw vrij konden uitha-
len en het verschil vier werd: 12-16. 
Maar FIQAS Aalsmeer toonde veer-
kracht en mentale weerbaarheid en 
knokte zich terug in de wedstrijd. 
Via Remco van Dam en Jimmy Cas-
tien en dankzij fraaie stops van Ga-
by Birjovanu sloop de ploeg dich-
terbij: 15-17. Een strafworp leverde 
Hurry Up weer een verschil van drie 
op (15-18), maar FIQAS gaf niet op 
en kwam terug tot één, via opnieuw 
van Dam en een doelpunt van Ron 
Jansen die prachtig vrijgespeeld 

werd door Wai Wong: 17-18. Na een 
kwartier profiteerden de gasten van 
een overtal situatie: 17-20, maar 
een break van Jansen en een fraai 
schot van Nils Dekker uit de lin-
kerhoek brachten de Aalsmeerders 
weer dichterbij: 19-20. Een gestopte 
penalty leverde in de rebound toch 
de 19-21 op, maar wie anders dan 
van Dam trok de stand weer ge-
lijk: 21-21. Een van richting veran-
derd schot bracht Hurry Up nog één 
keer aan de leiding (21-22), daar-
na was er een voorsprong voor FI-
QAS Aalsmeer: 23-22 en even la-
ter 24-23. Keer op keer maakten de 
Drenten echter weer gelijk en zo 
werd het 28-28 met nog twee minu-
ten op de klok en Hurry Up in bal-
bezit. Hun schot werd echter gepa-
reerd door Birjovanu en in de aller-
laatste minuut zette Kevin Hooij-
man de Bloemhof op z’n kop door 
de winnende treffer binnen te knal-
len: 27-26! De FIQAS mannen had-
den geknokt voor wat ze waard wa-
ren en een sensationele overwin-
ning behaald, al was die zeer zwaar 
bevochten! Doelpunten: Remco van 
Dam 10, Kevin Hooijman 6, Jim-
my Castien en Nils Dekker 3, Sa-
mir Benghanem en Rob Jansen 2, 
Rodrigo Huttinga 1. 

Twee wedstrijden 
Komend weekend staat er voor de 
ploegen in de BeNe League een 
dubbel programma gepland. Voor 
FIQAS Aalsmeer betekent dat eerst 
een uitwedstrijd op zaterdagavond 
17 december vanaf 18.00 uur bij HC 
Visé BM, net bij Maastricht over de 
grens in België, gevolgd door een 
thuiswedstrijd tegen één van de 
koplopers, OCI/Lions, in de Bloem-
hof op zondag 18 december. De-
ze wedstrijd begint om 15.00 uur en 
is tevens de laatste competitiewed-
strijd in 2016. Pas op 21 januari gaat 
de BeNe League (uitwedstrijd voor 
Aalsmeer) weer verder, dus mis deze 
laatste voor de winterstop niet! 

Zilver Omnia C1 op NK 
Teams Trampolinespringen
Aalsmeer - Op zaterdag 11 decem-
ber werden in Alkmaar de Neder-
landse Kampioenschappen Tram-
polinespringen voor clubteams ge-
houden. Na spannende voorrondes 
met veel concurrentie, plaatste voor 
SV Omnia 2000 het team C1 zich 
voor het kampioenschap. Het team, 
bestaande uit Amber Rademaker, 
Marlies Kok, Lucinda de Graaff en 
Marvin Arendzen, streed op het NK 
tegen vijftien andere teams uit het 
hele land. De springers waren als 
zesde aan de beurt in de voorron-
de. Tijdens de verplichte oefenin-
gen maakten de springers nog wat 
kleine schoonheidsfoutjes, maar in 
de vrije ronde werd enorm goed ge-
sprongen door alle springers. Met 
nog tien ploegen te gaan stond het 
team gedeeld derde en alleen de vijf 
beste teams zouden zich plaatsen 
voor de finaleronde. Met nog een 
aantal sterke teams te gaan was 
het onwijs spannend, voor zowel de 
springers als trainers. De vreugde 
was dan ook groot toen bleek dat 
Omnia na alle teams nog steeds op 

plek vier stond en dus nogmaals in 
actie mocht komen in de finale! “Ei-
genlijk gingen de springers er niet 
vanuit dat het zou lukken, dus de fi-
naleplek was een mooie verrassing”, 
zegt trainer Melvin Dokter.
In de finale deden de springers van 
SV Omnia 2000 het nog beter dan in 
de voorronde. Daardoor kregen Am-
ber, Marlies, Lucinda en Marvin aan 
het eind van de dag een prachtige 
zilveren medaille uitgereikt. Alleen 
het team van de favoriet Sparta Er-
melo bleek net iets beter. Alle sprin-
gers gefeliciteerd met deze prach-
tige prestatie en dank aan trainers 
Jerry van Vliet en Melvin Dokter 
voor de goede begeleiding. En na-
tuurlijk ook dank aan Rien de Ruiter, 
die namens Omnia plaats nam in de 
juryblokken. De springers gaan nu 
verder trainen voor het individuele 
seizoen, dat in het nieuwe jaar van 
start gaat.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op donderdag 19 de-

Kerstkaarten bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 20 de-
cember houdt Ons Genoegen haar 
kerst-kaartavond. Aanvang 19.30 
uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. De 
locatie is De Meander in de Clema-
tisstraat 20, naast het verzorgings-
huis van het Kloosterhof. De toe-
gangsprijs is ongewijzigd, dus 3 eu-
ro, inclusief koffie of thee. De laatste 
speelavond was het gezellig druk 
met weer enkele nieuwe gezichten 
en de punten werden als volgt ver-
deeld: klaverjassen: Ria van de Laan 
eerste met 5387 punten, Riet Hoek-
man tweede met 5267 punten en 
Jopie Overdijk derde met 5213 pun-
ten. De poedelprijs was voor Toon 
Konst met 3457 punten. Bij het rum-
micuppen was mevrouw Herder met 
68 punten de winnaar en mevrouw 
Van Soest met 165 punten was goed 
voor de poedelprijs. De volgende 
avond zullen de punten ook weer 
mee tellen voor het overall klasse-
ment, zowel voor het klaverjassen 
als het rummicuppen. Er is altijd 
nog plaats voor enthousiaste nieu-
we mede spelers. Neem gerust bu-
ren, vrienden of bekenden mee. Ie-
dereen is van harte welkom. 

cember houdt Allen Weerbaar de 
laatste speelavond in 2016. Er wordt 
gekaart in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur. 
Om 19.30 uur gaan de deuren open 
voor koffie, thee en inschrijven. 
Met het Sinterklaaskaarten is Frans 
Braat eerste geworden met 5214 
punten, op twee Emmy Schuit met 
5113 punten, op drie Tiny Buwalda 
met 5000 punten en op vier Lida de 
Nooij met 4995 punten. De poedel-
prijs was voor Jan Alderden en de 
marsenprijs ging naar Lida de Nooij. 
Bij het jokeren werd Marty Groe-
nendijk eerste en Lilian Klaassen 
laatste. Het was een heel gezellige 
avond, Sint en Piet zijn persoonlijk 
niet langs geweest, maar ze hebben 
wel voor ieder wat gebracht.

leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.
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Afterparty met optreden Hucksters
Vrijdag Rotary Santa Run
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
16 december organiseert de Rota-
ry Club opnieuw de Santa Run. Een 
jaar is overgeslagen, maar nu wordt 
deze gezellige en sportieve loop 
weer gehouden. Iedereen kan en 
mag meewandelen. Er is een leuke 
route met opdrachten en stempel-
posten uitgezet, die ongeveer een 
uur duurt. De start is om 19.00 uur 
bij de Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. Deelname voor volwas-
senen is 15 euro en kinderen beta-
len om mee te lopen voor twee goe-
de doelen 10 euro. Dit bedrag is in-
clusief Kerstmanpak, baard, muts 

en een medaille bij de finish. En alle 
deelnemers hebben gratis toegang 
tot de afterparty in de Studio’s van-
af 20.30 uur met een optreden van 
de rockband de Hucksters. Overi-
ge bezoekers betalen 10 euro om 
dit vijftal te zien en te horen spelen. 
Inschrijven kan via www.Aalsmeer.
RotarySantaRun.nl. De Kerstman-
pakken zijn af te halen bij Boekhuis 
Aalsmeer in de Zijdstraat en Espa-
go in de Ophelialaan. De opbrengst 
van de Rotary Santa Run is voor de 
Moederverwendag en de Mike Mul-
ti Foundation (voor gehandicapte 
sporters). 

Kunstgrasvelden voldoen 
ruimschoots aan criteria
Aalsmeer - Onderzoeksbureau 
SGS heeft vrijdag 2 december de 
onderzoeksresultaten bekend ge-
maakt van het onderzoek naar rub-
bergranulaat op de kunstgrasvelden 
van de sportparken in de Beetho-
venlaan en in Calslagen. De kunst-
grasvelden op beide complexen, 
waar FC Aalsmeer en RKDES de 
hoofdgebruikers zijn, voldoen ruim-
schoots aan de huidige criteria. Uit 
het onderzoek blijkt dat het ge-
bruikte Rubbergranulaat ruim vol-
doet aan de geldende Europese 
wetgeving.
De uitslag van het onderzoek door 
het RIVM is nog niet bekend. De 

eerste resultaten van dit onderzoek 
komen naar verwachting eind dit 
jaar beschikbaar. Zowel de samen-
stelling van het rubbergranulaat 
als mogelijke gezondheidseffecten 
bij het sporten op kunstgrasvelden 
worden door het RIVM onderzocht.
Het college van burgemeester en 
wethouders volgt, net als RKDES en 
ESA Aalsmeer, onveranderd het ad-
vies van het RIVM dat aangeeft dat 
er gewoon op de kunstgrasvelden 
gevoetbald kan worden. Wel wordt 
afgeraden om kinderen met de kor-
rels te laten spelen en aangeraden 
wordt om na het sporten te douchen 
en schone kleren aan te trekken.

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal, zaterdag Eerste Klasse A
FCA ruim langs VVZ’49
Aalsmeer - In de laatste wedstrijd 
van de eerste competitiehelft van 
het jaar heeft FC Aalsmeer van zich 
laten spreken. De eersteklasser won 
het thuisduel van VVZ’49 uit Soest 
met 3-0. Het had op zijn zachtst ge-
zegd een hogere score kunnen wor-
den, maar daar maalde na afloop 
niemand om.
Na de nederlaag van vorige week in 
Hoorn was de zege tegen de ploeg 
uit Soest een opluchting. Na een 
gelijkopgaande openingsfase was 
het Calvin Koster die de 1-0 op het 
scorebord zette. Na goed doorzet-
ten wurmde hij de bal langs VVZ’49- 
doelman Waals.
FC Aalsmeer bleef in het vervolg 
van de eerste helft de bovenliggen-
de partij en de bezoekers hadden 
moeite de gelijkmaker te forceren. 
Na de rust kreeg FC Aalsmeer nog 
meer grip op het duel en leek het 
duel vroegtijdig te beslissen.
Na ruim een uur spelen gaf Epi 
Kraemer daar gehoor aan. Met een 
tegendraadse schuiver bracht hij FC 
Aalsmeer op een 2-0 voorsprong. 
Daarna kreeg de thuisclub legio 
kansen om de score op te voeren, 
maar liet vooral Lilinho Martins zich 
niet van zijn scherpste kant zien.
Toen ook Sander Aznar Martinez 
een strafschop gekeerd zag wor-
den door doelman Waals leek de 
2-0 het hoogst haalbare. Maar het 
was invaller Fernando Pique die met 

een bekeken schot in de korte hoek 
de eindstand van 3-0 op het bord 
zette. Zo pakte FC Aalsmeer toch 
weer een overwinning en is er een 
klein gaatje geslagen met de direc-
te degradatieplaatsen. Het zal waar-
schijnlijk nog lang spannend blijven. 
Zeker ook bovenin, waar HSV de 
Zuidvogels niet langer onaantast-
baar is. AFC is nu koploper.
Resumerend over het eerste deel 
van de competitie kan gezegd wor-
den dat FC Aalsmeer her en der wel 
wat punten heeft laten liggen. Zo 
waren de nederlagen (1-0) in Wou-
denberg en Montfoort erg zuur. In 
Veenendaal tegen de Merino’s werd 
men daarentegen van het kastje 
naar de muur gestuurd (5-0), maar 
er waren ook weer zeges tegen AFC 
Amsterdam en RKAV Volendam 
(beiden top 4) en een dunne neder-
laag (0-1) tegen HSV de Zuidvogels.
Het belooft dus nog wat voor de 
tweede helft van de competitie 
met al deze returns. Het is voor de 
eersteklasser nu winterstop. Tij-
dens een trainingskamp in Berg 
en Terblijt (nabij Maastricht) zal FC 
Aalsmeer nog een vriendschappe-
lijke wedstrijd spelen (14 januari) 
tegen mede-eersteklasser en kop-
loper in de zondagse eerste klasse 
D, SV Meerssen. Voor meer nieuws 
over FC Aalsmeer kan de website in 
de gaten gehouden worden. 
Arno Maarse

Voetbalwedstrijd tegen VEP: 303
RKDES geeft de winst net 
voor tijd uit handen
Aalsmeer - En weer zou het ver-
diend zijn geweest als RKDES er af-
gelopen zondag met de winst van-
door zou zijn gegaan, maar even-
als tegen Bernardus en ASW kwa-
men de Kudelstaarters niet verder 
dan een gelijkspel. Uit tegen me-
de koploper VEP werd het 3-3. De 
teleurstelling droop van de gezich-
ten bij de spelers van RKDES, maar 
ook bij de supporters en begelei-
ding want weer werd er onnodig ge-
lijk gespeeld tegen een medekandi-
daat voor de titel. De eerste zeven 
ploegen in het klassement schelen 
halverwege de competitie slechts 2 
punten, ongemeend spannend, dat 
is het dan weer wel. Maar eigen-
lijk had de Kudelstaartse formatie 
ruim boven aan moeten staan, drie 
keer de betere ploeg tegen mede-
titelkandidaten. De Afas/Nieuwen-
dijk brigade startte goed tegen het 
ook sterke geachte VEP uit Woer-
den en wist het eerste kwartier veel 
druk te zetten op het VEP doel. Al na 
2 minuten mocht Lennart Kok, die 
weer op zijn vertrouwde middenveld 
mocht spelen, een vrije trap nemen 
op rand zestien, zijn schot werd ge-
keerd en een vrije schietkans van 
Rutger Spaargaren van een meter of 
vijf ging over. Langzaam aan begon 
ook VEP mee te voetballen en zij 
kreeg dan ook nog een mooie kans 
om te scoren, maar keeper Marius 
de Grauw stond op de goede plaats.
Beide ploegen zochten nu de aan-
val, maar kwamen voor de rust niet 
meer echt voor het vijandelijk doel.
De tweede helft was nog geen twee 
minuten oud en VEP had de score 
kunnen openen, maar gelukkig voor 
RKDES stond Gijs Lentjes nog op de 
doellijn om de bal weg te trappen.
Aan de andere kant moest ook een 
verdediger van VEP de bal van de 
lijn halen nadat Ivo Lentjes een 
corner bal inkopte. Na tien minu-
ten in de tweede helft kwam Indy 
van Koert binnen de lijnen en dat 
scheelde een slok op een borrel, 
zijn acties zijn altijd van gevaar door 
drenkt en hij heeft een neus om 
steeds op de goede plek te staan.
Na een uur voetballen kwam de 
plaatselijk FC verdiend op voor-
sprong, een verdediger van VEP 
maaide over de bal heen, zodat 
Maarten van Putten over rechts 
door kon komen. Hij schoof de bal 
breed op Rick Verkuijl, maar zijn 
schot kwam tegen de keeper. Ech-
ter de terug springend bal was een 
prooi voor de net ingevallen Indy 
van Koert. Hij schoot beheerst raak 
0-1. RKDES kwam in deze fase los 

en weer was het Indy van Koert die 
er vandoor ging en de kans bood 
aan Maarten van Putten, maar zijn 
schot ging rakelings naast. 0-2 
Werd het een minuut later toch, de 
hardwerkende Rick Verkuijl werd 
onderuit gelopen binnen de zes-
tien en de goed leidende scheids-
rechter Lindhout zag dit ook goed 
en gaf een pingel. Ivo Lentjes nam 
de penalty en zette RKDES op 0-2. 
Wedstrijd gespeeld zou je zeggen 
maar dat liep anders. Een kwartier 
voor tijd kwam VEP plotseling op 
1-2. Marius de Grauw was kansloos 
tegen deze inzet maar erger nog in 
de zelfde minuut strafte de spits van 
VEP slecht ingrijpen van de RKDES 
verdedigers af en plotseling stond 
het 2-2 op het wel aanwezige, maar 
niet aanstaande scorebord. Maar 
wederom nog geen minuut later 
kwam de Afas/Nieuwendijk briga-
de weer op voorsprong. Het was dit-
maal Roy Endhoven die een prachti-
ge dieptebal op Maarten van Putten 
gaf en die vond in het midden In-
dy van Koert en hoppa de 2-3 stond 
weer op datzelfde niet aanstaande 
scorebord. In de knip zou je zeggen. 
VEP moest aanvallen dus er ont-
stond ruimte voor de snelle spitsen 
van RKDES en achterin was het nog 
een paar minuten dicht houden. He-
laas het noodlot sloeg voor RKDES 
vlak voor tijd alsnog toe. Een hoge 
voorzet van rechts werd door kee-
per Marius de Grauw verkeerd in-
geschat en hij sloeg de bal in eigen 
doel: 3-3. In blessure tijd probeer-
de RKDES nog de winnende tref-
fer te maken en kreeg daar nog een 
uitstekende kans voor. Een hands-
bal op rand zestien leverde een vrije 
trap op, maar Lennart Kok schoot 
een beetje knullig in de muur, laat-
ste kans verkeken, 3-3 eindstand en 
teleurgestelde Kudelstaarters. Maar 
volgens de ploeg en de supporters 
is de kans om kampioen te worden 
nog niet verkeken. Alleen de eer-
ste 2 wedstrijden zijn verloren ge-
gaan en daarna is er 11 wedstrijden 
niet verloren, 7 gewonnen en 4 ge-
lijk gespeeld met al ruim over de 50 
gescoorde doelpunten en de gelijk-
gespeelde wedstrijden was RKDES 
wel de betere ploeg. Op 29 janua-
ri wordt deze interessante competi-
tie hervat. RKDES speelt thuis tegen 
Delfia en laat dat nou net de ploeg 
zijn waar tegen RKDES verloor. Voor 
iedereen met een rood/zwart Ku-
delstaarts hart: Op 8 januari is er 
nieuwjaarsreceptie vanaf 16.00 uur 
in de kantine op de Wim Kandreef. 
Eppo

Voetbalwedstrijd tegen Van Nispen
FCA zondag vecht met 
zichzelf en verliest
Aalsmeer - Op een sfeerrijke en 
mooi sportcomplex van VV Van Nis-
pen in de Zilk, ging de FCA zon-
dag de strijd aan met de plaatse-
lijke trots en aan de vele toeschou-
wers te zien, was het hele dorp uit-
gelopen voor deze wedstrijd. De 
wedstrijd stond geboekt als laatste 
thuiswedstrijd van dit jaar, dus alles 
was uit de kast getrokken om er een 
gezellige middagje van te maken. 
Een DJ en de plaatselijke Gerard Jo-
link was aanwezig om de stemming 
erin te brengen. FC Aalsmeer begon 
de wedstrijd in een 4-4-2 opstelling, 
maar wat werden er in de achter-
hoede veel kansen weggegeven aan 
de voorwaartsen van v. Nispen. Toch 
was het Jeroen die de eerste kans 
kreeg na een prima bal van Dami-
on, maar recht in de handen van de 
keeper schoot. Ook Lennarth was 
dichtbij een punt, maar in plaats van 
de bal opzij te leggen, ging hij voor 
eigen kans, helaas naast. In de zes-
de minuut was het Mark, die na een 
fout van Alexander, zich te gemak-
kelijk liet uitspelen door de spits 
Scott Nederstigt (familie van) en dat 
betekende 1-0. Even later Mark met 
een prachtige bal op Jeroen, maar 
die kreeg hem niet onder contro-
le. Daarna was het erg slordig in 
de verdediging, teveel ballen wer-
den door het midden aangespeeld 
en daar stond altijd wel iemand 
van Van Nispen, die dan voor ge-
vaar zorgde. Ook Richard was dicht 
bij een doelpunt na een prima pas 
van Barry. Zijn schot werd op ge-
lukkige wijze door de keeper on-
schadelijk gemaakt. Ook Jeremaih 
had weer zijn dag, na een prachti-
ge aanval van de gasten, was hij het 
die de bal goed onderschepte. In de 
23e minuut was Barry dicht bij een 
doelpunt, maar keeper Tom van Ma-
ris wilde Barry voor zijn verjaardag 
geen cadeautje geven. Zo was het 
even later ook weer v. Nispen dat 
na een goede kans over verschoot. 
Kansen waren er genoeg aan beide 
kanten, ook Lennarth was er dicht-
bij na een goede steekbal van Ri-
chard. In de 43e minuut de mooiste 

aanval van de eerste helft. Na een 
prachtige aanval op links over diver-
se schijven, was het voor Jeroen de 
kans om te scoren, maar tot vertwij-
feling van iedereen en ook van zich-
zelf, raakte hij helaas het leer nau-
welijks, weg droomkans. De eerste 
helft aan beide kanten veel kansen 
en in de tweede helft ging dat ge-
woon door. Eerst was het Prem, die 
in de handen van de keeper kopte. 
Een minuut later was het Barry die 
een bal op Lennarth gaf, een verde-
diger kon er met zijn hoofd nog net 
bij en lag de bal prachtig voor Len-
narth neer, die met een mooi stift-
balletje de keeper het nakijken gaf: 
1-1. Twee minuten later was het Eli-
as die de bal kwijtraakte en zo van 
Nispen een dot van een kans gaf 
en dat werd gretig benut door Bren 
Zonneveld die Jeremaih het nakij-
ken gaf: 2-1. Trainer Marco Bragon-
je wisselde drie keer om nog van al-
les te proberen, Nick in de spits als 
extra aanvaller voor Alexander, Ka-
rol voor Elias, zodat Damion naar 
voren kon schuiven en Frits van 
Leeuwen voor Jeroen. FCA kreeg 
genoeg kansen en hoe, weer een 
mooie trap van Mark op Prem, zijn 
kopbal ging helaas voorlangs. Weer 
een vrij trap van Mark, weer tot cor-
ner getikt en dat gebeurde wel vier 
keer achter elkaar. Doelpunt van 
Damion afgekeurd wegens ver-
meend buitenspel. In de 88e minuut 
weer een kans voor Damion, maar 
helaas ging de bal aan de verkeerde 
kant van de paal naast. Zo bleef het 
2-1 en gaf de FC Aalsmeer zondag 
zich zelf veel te kort. 
Zo zit je dicht aan de top, goede 
kansen op de herfsttitel en moet 
je nu zondag proberen te winnen 
in het linker rijtje te blijven. Maar 
het kan, alleen het scoren wil niet 
echt lukken. Scheidsrechter F. Groe-
ner floot een prima wedstrijd, neu-
trale toeschouwer en natuurlijk al-
le bewoners van de Zilk hadden een 
heerlijke middag en waarschijnlijk 
avond in de kantine waar het nog 
lang onrustig bleef. 
Peter Springintveld

Opbrengst Grote Clubactie
Clubs Aalsmeer/Kudelstaart 
halen 23.564 euro op!
Aalsmeer - Lotenverkopers van 
sport-, cultuur en hobbyverenigin-
gen hebben dit jaar weer fanatiek lo-
ten van de Grote Clubactie verkocht. 
De opbrengst van verenigingen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart is in totaal 
23.564 euro. De jaarlijkse financiële 
injectie die clubs door de Grote Club-
actie krijgen, is onmisbaar voor on-
der meer de aanschaf van materialen, 
het inrichten van het clubhuis of het 
organiseren van activiteiten. Met de 
opbrengst worden in heel Nederland 
meer dan 10.000 doelen gerealiseerd. 
De opbrengsten voor de verenigin-
gen uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
maandag 12 december tijdens de 
Grote Clubavond bekend gemaakt. 
De avond stond in het teken van de 
cheque-uitreiking, het delen van er-
varingen en een dankwoord naar de 
vrijwilligers van de clubs. 

Clubkas vullen
In 2016 deden 5.600 verenigingen 
mee met de Grote Clubactie. Zo’n 
250.000 enthousiaste lotenverko-
pers verkochten in totaal 2,8 mil-

joen loten en werd er dik 8,4 miljoen 
opgehaald, waarvan 80% recht-
streeks naar de clubkas gaat. Direc-
teur Frank Molkenboer van de Gro-
te Clubactie: “We koesteren het ver-
enigingsleven, ook in de toekomst. 
Uit onderzoek van het Mulier Insti-
tuut blijkt dat 91% van de clubs in 
Nederland activiteiten organiseert 
die extra geld opleveren om rond 
te komen. Financiële acties zoals de 
Grote Clubactie zijn dus hard no-
dig om het verenigingsleven bereik-
baar en betaalbaar te houden. Het 
is daarom fantastisch dat verenigin-
gen dit resultaat behalen door de 
inzet van tienduizenden enthousi-
aste vrijwilligers met hart voor hun 
club!” De Grote Clubactie faciliteert 
sport-, cultuur- en hobbyverenigin-
gen in het genereren van inkom-
sten, door middel van lotenverkoop. 
Met de opbrengst kunnen deze ver-
enigingen mooie doelen realiseren. 
Het unieke van de Grote Clubactie is 
dat 80% direct naar de clubkas gaat, 
de resterende 20% gaat onder meer 
naar prijzen en de organisatie.

1e Onderlinge competitie 
wedstrijdturnen Omnia
Aalsmeer - Op maandag 12 de-
cember vond de eerste wedstrijd 
plaats van de onderlinge competi-
tie van de afdeling wedstrijdturnen 
in gymzaal de Baccara. Vele belang-
stellenden kwamen kijken naar de 
prestaties van hun dochter, klein-
dochter, zusje, enz. In totaal turn-
den er 43 turnsters onder leiding 
van trainsters Anneke Nap, Mari-
et Tas, Ilse Sandifort en Erica Be-
landi. De groepen waren op leef-
tijd en niveau ingedeeld. Bij de eer-
ste wedstrijd turnden 14 instappers. 
Drie van hen hadden nog nooit eer-
der een wedstrijd geturnd. In deze 
categorie won Alisa Kockelkorn met 
een ruime voorsprong van 2 punten 
op de nummer twee, Alicia den Ou-
den. Op de derde plaats eindigde 
Ranya Hnassay. Omdat er 14 deel-
neemsters zijn, werden ook de vier-
de en vijfde plaats beloond. Op de-
ze plaatsen eindigden respectieve-
lijk Sophie Does en Noa Verbeek. 
De prijswinnaars kregen een gou-
den, zilveren of bronzen kerstbal. 
Nog geen echte prijzen, want die 
worden pas uitgereikt bij de fina-
le wedstrijd, die in later in het sei-
zoen plaats vindt. De plaatsingen 
van beide wedstrijden tellen mee 
voor het eindresultaat. Alle turnsters 
kregen wel een mooie scorelijst in 
kerstsfeer. Bij de pupillen D2 eindig-
de Sanne Klein op de eerste plaats. 
Vooral door haar netheid scoor-
de Sanne hoge punten. Esmée Rol-
den maakte voor het eerst een ara-
bier flick-flack op de lange mat en 
eindigde op de tweede plaats. Nada 
Hnassay, die dit jaar voor het eerst 
wedstrijden turnt, eindigde op een 
mooie derde plaats. Bij de pupillen 
D1 waren 6 turnsters, waarvan he-
laas Lotus Baardse, die wel in het 
publiek zat, geblesseerd was. Op 
de eerste plaats eindigde Ayanna 
Hardjoprajitno, tweede werd Zuzan-
na Rydzinska en op de derde plaats 
kwam Dieuwertje Gerritsma, vierde 
Roosmarijn de Rond da Silva Futre 
en vijfde Mara Meijer. Bij de jeugd 1 
eindigde Jet van Kooten op de eer-

ste plaats. Jet maakte aan de brug 
al twee kippen en op de sprong een 
overslag met een halve draai in de 
aanzweeffase en een halve draai in 
de afzweeffase. Tweede werd Britt 
Beelen en derde Fenna Voorn. Vier-
de Maud Sanders en vijfde Tessa 
van den Haak. Bij de jeugd 2 en ju-
nioren waren Guylaine Piet en Sha-
nia Bleeker helaas ziek. Op de eer-
ste plaats met een hele ruime voor-
sprong van 2.50 punten eindigde 
Isa Verzeilberg. Tweede werd Anouk 
Caarls die de hoogste moeilijkheids-
graad op de brug behaalde. Derde 
werd Fleur Snoek en vierde Elaine 
van Bakel, die dit seizoen voor het 
eerst bij SV Omnia 2000 traint. 
Bij de senioren eindigde Jasmin Ai-
leen op de eerste plaats met een 
ruime voorsprong op de nummer 
twee, Kirsten Kniep. Derde werd Ni-
lou Spring in ’t Veld. Jasmin en Ni-
lou hadden nog wat te vieren, want 
ze waren zaterdag 10 december ge-
slaagd voor hun diploma assistent-
trainster. Vierde Tanya Karoui, die bij 
de eerste wedstrijd voor het eerst 
gejureerd had na het behalen van 
het jurybrevet, vijfde Anouk Straat-
hof en zesde Veerle de Jong, die 
voor het eerst bij de sprong de hal-
ve overslag in, halve uit over de Pe-
gasus uitvoerde. Trainsters en turn-
sters kunnen terugkijken op een ge-
slaagde eerste wedstrijd van de on-
derlinge competitie.

Biljarten
Dagcompetitieteam van 
Wil Piet herfstkampioen
Aalsmeer - Bij de Dagcompetitie is 
het team van Wil Piet herfstkampi-
oen 2016 geworden met 47 punten 
in de wedstrijd tegen Roelofarends-
veen A, waardoor het niet meer was 
in te halen door de achtervolgers 

Roelofarendsveen B en de Peper-
steeg A. Teamcaptain Wil Piet be-
gon als eerste tegen Hans van Klink 
die moeite had om zijn carambo-
les te maken en verloor dan ook; 
Wil Piet maakte zijn 53 caramboles 

in 28 beurten. Piet de Ridder maak-
te in zijn laatste beurt een serie van 
6 tegen Gerard de Jong en maak-
te remise; beide 11 punten. Flip Es-
kes wilde natuurlijk niet achter blij-
ven bij zijn teamgenoten en zet-
te hoog in met een serie van 7 te-
gen Ras Hoogenboom en dat lever-
de 12 punten op. Ras kwam 7 ca-
ramboles te kort. Als laatste was 
het de beurt aan Wijnand Knol die 
moeilijk op gang kwam tegen Cees 
v/d Meer, maar die zijn 33 carambo-
les liet omzetten in een winst partij 
en 12 punten noteerde. Eindstand: 
Aalsmeer A 47 en Roelofarends-
veen 32 punten. Aalsmeer B speel-
de tegen Kot B. Arnold Heuzen nam 
het op tegen Karel Scheeres. Twee 
spelers die normaal aan elkaar ge-
waagd zijn. Dit keer was het Karel 
die in 17 beurten zijn 80 carambo-
les liet noteren en te sterk was voor 
Arnold die 30 caramboles tekort 
kwam. Wim Berghoef won van Jos 
Vreeswijk in voor Wim te veel beur-
ten. Wim Nederstigt deed het zelf-
de tegen Leen Wortman, maar ook 
in te veel beurten. Fred Pol had ge-
zien hoe het moest en maakte zijn 
caramboles tegen Machiel de Vries 
met een lichte plus van zijn moy-

enne. Eindstand: Aalsmeer B 42 
en Kot 31 punten. Aalsmeer C ont-
ving Westeinder A. Henk Bos kon 
niet in zijn ritme komen tegen Ton 
Hoogeboom en moest in 18 beur-
ten zijn meerdere erkennen in Ton. 
Dorus v/d Voort kon geen serie la-
ten noteren, ook Jan Pieterse luk-
te dat niet; uiteindelijk wist Dorus 
de 12 punten veilig te stellen in een 
moeizame partij. Harry Batenburg 
kon zijn draai niet vinden tegen 
Kees v/d Meer en speelde ver onder 
zijn kunnen met een moyenne on-
der de 1.00 en kwam 23 caramboles 
te kort. Henk v/d Sluis speelde een 
wedstrijd tegen Gerhard de Koning 
in 31 beurten met een moyenne bo-
ven de 1.20 wat 12 punten oplever-
de. Uiteindelijk was het Westein-
der die met 2 (winst)punten verschil 
naar huis ging. Eindstand: Aalsmeer 
C 37 en Westeinder 39 punten. 
Wist u dat er in het District Veen en 
Rijnstreek 19 Biljartverenigingen 
zijn. BV Aalsmeer is er één van en 
speelt met 8 teams in de competi-
tie. Wekelijks spelen er 95 teams op 
13 lokaties; waarvan 10 teams Drie-
banden groot en 27 teams Drieban-
den klein en 56 Libre teams en 2 
Damesteams in diverse klassen.
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