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Komt u op donderdag 21
of vrĳdag 22 december
genieten van ons
kerst sluitingsmenu?

4 GANGEN DINER

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2018

Hierna zĳn wĳ gesloten
tot en met 31 december.

Het gemeentebestuur van gemeente Aalsmeer heft graag het glas
met u op het nieuwe jaar. U bent allen van harte welkom op onze
nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari 2018 om 19.30 uur
in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

keuze uit vis, vlees of
gecombineerd
€24,95 p.p.

Coalitie geen meerderheid meer, maar situatie verandert niet

Nicolette & Mellanie
en medewerkers

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR
Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

Hartelust
10 0 % s e r v ice !

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Aalsmeer - Afgelopen donderdag 7 december stond in de laatste gemeenteraadsvergadering van
dit jaar een debat en een motie van
VVD en PACT op de agenda. Het debat ging over het uittreden van Dick
Kuin bij de fractie Aalsmeerse Belangen. Het debat was aangevraagd
door de oppositiefracties VVD en
PACT.
Doel van het debat was om duidelijkheid over de ontstane situatie te
verkrijgen nu na het uittreden van
raadslid Kuin de coalitie geen meerderheid meer kent in de gemeenteraad. Het debat leverde ook de desgewenste duidelijkheid op. Hoewel Dick Kuin geen onderdeel meer
uitmaakt van de coalitie en zij dus
geen meerderheid meer kent, heeft
het nu zelfstandige raadslid aangegeven het coalitieakkoord wel te
zullen steunen.
Over onderwerpen die niet vermeld staan in dit akkoord, voelt hij
zich vrij een ander standpunt in te
nemen. De fractievoorzitters Robert van Rijn van de VVD en Ronald
Fransen van PACT waren na afloop
blij met de uitkomsten van dit debat.
Van Rijn: “De gewenste duidelijkheid is gegeven en dat is belangrijk in een lokale democratie. Het is
bovendien duidelijk dat CDA en AB
geen natuurlijke meerderheid van

twaalf zetels meer hebben tot de
verkiezingen. Maar we blijven wel
Aalsmeer met elkaar besturen. We
laten de boel niet klappen.”
Fransen: “Het is duidelijk dat er onrust was en is binnen de coalitie en
met name binnen Aalsmeerse Belangen. Onze voorspelling dat dit
college geen periode standhoudt,
is feitelijk nu wel uitgekomen. Het
is erg instabiel geworden, maar we
wachten de verkiezingen nu verder
af.”
Samenwerking beter
Verder hebben VVD en PACT een
motie ingediend over betere afspraken met Amstelveen. In de motie werd aandacht gevraagd voor
de kwaliteit van de ambtelijke samenwerking Amstelveen-Aalsmeer.
In 2012 besloot de gemeenteraad
Aalsmeer tot een ambtelijke samenwerking met Amstelveen.
Ofschoon VVD en PACT over het
geheel genomen best tevreden zijn
met de samenwerking, zijn er ook
zeker verbeterpunten te noemen.
Om ervoor te zorgen dat het contract de kwaliteit van dienstverlening (het dienstverleningshandvest)
tussen Aalsmeer en Amstelveen
concreter, meetbaarder en dus beter wordt, dienden de fracties VVD
en PACT hiervoor een motie in.

Deze oppositiepartijen zagen hun
motie met een meerderheid van
twaalf tegen tien de eindstreep halen. Zowel HAC als Fractie Kuin
stemden met de motie mee.
Vlaggenmotie haalt het niet
De moties rondom het plaatsen van
de nationale vlag in de raadzaal van
de gemeenteraad die zowel CDA als
HAC indienden, haalden het niet.
Voor de fracties VVD, AB, PACT en
Kuin hoefde dit niet. Zij vonden het
een sympathiek voorstel, maar de
afbeelding van de Koning en de
Koningin in de raadzaal als ook de
drie vlaggen op het dak van het gemeentehuis voldoende.
Toevallig had burgemeester Jeroen
Nobel bij aanvang van de vergadering speldjes uitgereikt met de driekleur van de Aalsmeerse vlag aan
alle raadsleden. Dit was, zo verklaarde hij, niet om de Nederlandse
driekleur in de raadzaal te krijgen,
maar een ‘gewoon’ relatiegeschenk.
Nobel bekende zelf niet echt een
voorstander te zijn van dit initiatief dat volgens hem qua kleurschakering niet echt past in de nieuwe
raadzaal. Tom Verlaan, die namens
het CDA de motie had ingediend,
nam genoegen met het besluit van
de collega-fracties. “We kunnen ook
vergaderen zonder vlag.”

Partij heeft onvoldoende verkiesbare kandidaten

DORPSSTRAAT 11-13 | UITHOORN

Heb je
gescheiden ouders
en hulp nodig?
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0251-674433

AB neemt niet deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen!
Aalsmeer - Aalsmeerse Belangen
(AB) zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart 2018. Op basis van een groot
aantal gesprekken heeft het bestuur
van AB moeten vaststellen dat het
niet mogelijk is om voldoende verkiesbare kandidaten te vinden om
aan deze verkiezingen deel te nemen. Enkele partijgenoten hebben
na een jarenlange bijdrage gekozen voor een toekomst buiten de
politiek. Enkelen zijn helaas in de
privésfeer getroffen door noodlottige omstandigheden die al hun

aandacht opeisen. Daarnaast vereisen de uiterst moeizame verhoudingen in het gemeentebestuur van
Aalsmeer te veel energie en motivatie en diverse kandidaten geven aan
dat zij daarom geen deel meer uit
willen maken van de gemeenteraad.
Lokaal ander geluid
AB was één van de eerste lokale
partijen in Nederland. Ze is in 1982
opgericht om een lokaal en ander
geluid te laten horen naast de bekende landelijke partijen. In deze opzet is AB zeker geslaagd. AB

Leden van de fractie AB op het terras van De Oude Veiling afgelopen zomer.

GEVRAAGD

Wij wensen u
gezellige kerstdagen
en een goede
jaarwisseling toe!

VVD en PACT blij na debat
over vertrek Kuin bij AB
Datum & tijd
Woensdag 8 januari 2018
Aanvang 19.30 uur

Locatie
Burgerzaal van het gemeentehuis,ook 50+
van ha
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
rte

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

welkom

BEZORGERS/STERS

Rijsenhout: Verremeer, Stuurboord (150 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Geplande werkzaamheden uitgesteld!

Nog geen nieuw asfalt
voor Dreef en rotonde
Aalsmeer - De geplande asfalteringswerkzaamheden aan de Dreef
en Zwarteweg gaan aanstaande zaterdag 16 december niet door. Dit in
verband met de weersomstandigheden, zo laat de gemeente weten. Er
gaat een nieuwe datum vastgesteld
worden.
De bedoeling was dat de Dreef opnieuw geasfalteerd zou worden en
het laatste gedeelte van de rotonde bij de Dreef voorzien zou worden
van een extra deklaag, zodat deze
eindelijk in z’n geheel open kan voor
verkeer. De Dreef is in de Hornmeer
een belangrijke verkeersader en dus

had de gemeente allerlei omleidingen bedacht en er zouden verkeersbegeleiders ingezet worden om al
het verkeer in de goede richting te
helpen.
Deze heren en dames hebben een
dagje vrij, ze worden op een nieuwe,
nog te bepalen datum opgeroepen.
En voor inwoners betekent dit uitstel: Geen hinder aanstaande zaterdag in de Hornmeer, natuurlijk binnenkort wel een dagje. Het scenario qua omleidingen, etc. in deze ligt
klaar bij de gemeente. Waarschijnlijk gaat weer gekozen worden voor
een zaterdag.

heeft sinds 1982 een wezenlijke bijdrage geleverd aan het bestuur van
de gemeente Aalsmeer.
Succesvolle tijd
In de afgelopen acht jaar heeft AB
gedurende twee collegeperioden
samen met coalitiegenoten veel
voor elkaar gekregen. Aalsmeer
heeft een ruimhartig sociaal beleid
en de (jeugd)zorgtaken zijn goed
georganiseerd. De ruimtelijke ordening en handhaving – waaronder
de woonarken – zijn op orde gebracht en er worden weer betaalbare woningen gebouwd. De sportvoorzieningen zijn opgewaardeerd
en de plannen voor De Oude Veiling
en Fort Kudelstaart worden werkelijkheid. Tot slot is de gemeente na
2010 financieel weer gezond en zijn
de lasten voor inwoners gedaald.
De fractie kijkt terug op een succesvolle tijd.
Werk nog niet klaar
Het werk is echter nog niet klaar en
de fractie van AB zal zich in de komende maanden vol blijven inzetten
voor de inwoners en ondernemers
in Aalsmeer. Het bestuur van AB
spreekt zijn dank uit aan coalitiegenoot CDA Aalsmeer-Kudelstaart
voor de jarenlange samenwerking
en wenst alle partijen succes bij de
verkiezingen in maart 2018.

Nog (te) hoge snelheden op Hoofdweg
Aalsmeer - Het Verkeer Handhavings Team van de politie heeft een
verkeerscontrole gehouden op de
Hoofdweg in Kudelstaart. In totaal
passeerden 1098 auto’s de radarcontrole. Ruim 87 procent hield zich
aan de maximum snelheid van 50
kilometer per uur.
Er worden de laatste maanden regelmatig controles gehouden met
tot nu toe een redelijk resultaat, zo
stelt de politie. “Het overtredingspercentage loopt gestaag terug
(van 20 naar 13 procent), maar is
nog zodanig hoog dat de controles
verlopig gehandhaafd blijven. Uit
statistiekgegevens van de laatste
drie maanden blijkt 85 procent van

de weggebruikers gemiddeld 56 kilometer per uur op de Hoofdweg rijden. Deze norm dient ten hoogste
50 kilometer per uur te zijn om te
kunnen spreken van een ‘normale’
situatie.”
Burgemeester Brouwerweg
Op donderdag 7 december heeft
het Handhavings Team van de politie ’s middags ook een snelheidscontrole gehouden op de Burgemeester Brouwerweg (N201). Ruim
96 procent van de totaal 1192 passanten hield zich aan de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.
De hoogst gemeten snelheid bedroeg 101 kilometer!
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
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.
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
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
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. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
sinds 1888

COLOFON
Zondag

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Aalsmeerse
Cama Gemeente
Tel. 0297-341900

17 december

Verschijnt
donderdag
en aparte
bijeenkomsten voor
kinderen.
Dovenvertolking en
EDITIE
1:
vertaling inKUDELSTAART,
het Engels.
AALSMEER,
Ned.
Geref. Kerk
AALSMEERDERBRUG,
- RIJSENHOUT
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag

Uitgave
van: om 10u. met ds. C.J. van
diensten
GOUW
Uitgevers
B.V.
Rhijn
uit Amstelveen
en 16.30u.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
met ds. P.A. van Veelen, Wormer.
RK Karmelparochie
130e
jaargang

- In Wellant College, de Groen- - Karmelkerk, Stommeerweg.
17.950
strook, J.P.van
Thijsselaan.
Zondag OPLAGE:
Zaterdag
geen viering in KloosAanleveren
advertentie
10u. Dienst
terhof. Zondag
9.30u. EucharisWoensdag
voormet
12.00dhr.
uur Gerrit van Ingezonden
brieven:
aanlever@meerbode.nl
Klaveren.
tie viering
m.m.v.
koor.op
Om
Eenieder
staat het
vrij teklein
reageren
Alphakerk
Amstelland
14u. Poolse
dienst met
Krzysztof
artikelen
of zijn mening
te geven
op
Advertentieverkoop:
- Brigitte
In Dorpshuis
Kudelstaart. Zon- ontwikkelingen
in Karmelkerk.
die spelen binnen de
Wels
dag 10u.
Dienst. Spreker: Frans gemeente.
Oud Katholieke
Kerk brief dient
Uw ingezonden
Mobiel
06-54216222
ondertekend te
worden ingeverkoopaalsmeer@meerbode.nl
van Dam. Babyoppas, kinder- en echter
- Oosteinderweg
394.
stuurd,
dus voorzien
van naam, adres,
tienerwerk aanwezig.
Zondag
geen dienst.
Advertentie-tarieven:
telefoonnummer
en/ofRijsenhout
e-mailadres.
Christelijke
Protestantse Gem.
op aanvraagGeref. Kerk
gegevens worden Schouwstraat.
niet volledig
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Deze
Ontmoetingskerk,
in de krant gepubliceerd; wél naam
Aanleveren
van
kopij
10u. Diensten om 10u. en 16.30u. en woonplaats.
Zondag 10u.
Dienstingezonden
met pastor
Anoniem
Dinsdag
uur
met ds.voor
M.15.00
Hogenbirk.
Oppas- brieven
mw. worden
A. Creemer
Kudelstaart.
niet inuitbehandeling
redactieaalsmeer@meerbode.nl
dienst kinderen 0-3 jaar en zon- genomen.
Om 17.30u.
FF zingen,
kerstsaDe redactie
behoudt
zich
Maximum
aantalvoor
woorden:
300basis- het recht
dagsschool
jeugd
menzang
op de Werf.
voor brieven
te weigeren dan
wel
te redigeren
of in
te korten. Houd
Redactie:
school. 0297-341900
Samen
Op Weg
Kudelstaart
maximaal
300 woorden
aan.Kudelstaart.
Jacqueline Kristelijn
Doopsgezinde
Gemeente
- De Spil,
Spilstraat,
06-37418988
- Mobiel
Zijdstraat
55. Zondag 10u. Dienst
Zondag 10u. Viering met ds. J.
Let op:
met mw. Ellen van Houten. Col- Nadrukkelijk
van Dalen.
maken wij u er op attent,
Druk:
lecte: Adventsproject.
RKdoor
St. ons
JaninGeboorte
Kudelstaart
deze krant geproduceerd
Janssen/Pers
Rotatiedruk Oppas op dat
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl advertentie-,
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zonfoto-, en/of tekstmateGeref.
Gemeente
Nederland
9.30u. Eucharistieviering.
Verspreiding
en bezorgklachten:
riaaldag
niet beschikbaar
wordt gesteld
derden.
Dus Kerstconcert
ook niet per e-mail,
- www.verspreidnet.nl
Chrysantenstraat 1a. Zondag aan Om
15u.
m.m.v.
Tel.
0251-674433
fotokopie
anderszins
zonder uitdruk-en
Diensten
om 10u. en 16.30u.
Cum of
Ecclesia,
Kudelkwetters
kelijke,
schriftelijke toestemming van
Protestantse Gem. Nederland
Flora.
uitgever!
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. de
Radio-uitzendingen
Zondag 10u. Dienst met ds. J. - De kerken en gemeenten verzorvan Popering.
gen voor Radio Aalsmeer wekeHervormde Gemeente
Aalsmeer
lijks uitzendingen. Zondag van
WWW.MEERBODE.NL
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
Zondag 10u. Dienst met dhr. P.J.
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
Verhagen uit Harderwijk. Orga- Begra Bijbelstudie
nist: J. Piet. Om 16.30u. Kinder- - Bijbelstudie-avonden
elke
kerstfeest.
maandag in gebouw Mendel,
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
Zwarteweg 98 vanaf 20u. Eerst372. Zondag 10u. Dienst met ds.
volgende op 8 januari.
A. de Winter uit Nigtevecht. Or- Evangelisatiekring
gel: Johan v/d Zwaard.
- Bijbelstudieavond op dinsdag om
Levend Evangelie Gemeente
de twee weken in Ontmoetings- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
ruimte Ons Tweede Thuis, JasZondag 10u. Samenkomst. Spremijnstraat 33 vanaf 20u. Eerstker Freek van Balen. Babyoppas
volgende op 9 januari.

Kerstsamenzang
op de Werf

Rijsenhout - Op de Werf in Rijsenhout is op zondagavond 17 december
vanaf 17.00 uur de jaarlijkse Kerstsamenzang. Drumfanfare Melomanie
zal populaire kerstmuziek spelen en

‘Geloof en een Hoop Liefde’

Charme van Aalsmeer in
televisieprogramma
Aalsmeer - De presentatoren Bert
van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella
van der Wijst en Mirjam Bouwman
gaan voor het televisieprogramma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ op
zoek naar authentieke dorpsverhalen, karakteristieke stadsgezichten
en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde in Alsmeer. Kijk
dinsdag 19 december naar ‘Geloof
en een Hoop Liefde’ in Aalsmeer om
17.50 uur op NPO 2.
Persoonlijk, onbevangen en herkenbaar: in ‘Geloof en een Hoop Liefde’
staat het geloof van de gewone Nederlander centraal. In het EO-programma gaan presentatoren Bert,
Hella, Mirjam en Henk op pad met
bekende en onbekende bewoners
die hen wegwijs maken in de lokale gewoonten en gebruiken. De persoonlijke ontmoetingen leveren innemende, inspirerende en ontroerende verhalen op.
Aalsmeer en ‘de Poel’
In de provincie Noord-Holland, vlakbij Amsterdam ligt Aalsmeer. Presentator Bert van Leeuwen gaat hier
op zoek naar geloof, hoop en liefde.
Vrijwel alle inwoners van Aalsmeer
zijn verbonden met ‘de Poel’, zo noe-

men de inwoners de Westeinderplassen. De één komt er tot rust en
de ander vaart zijn seringenstruiken
van de akker naar de kas. En de enige overgebleven visser, Theo Rekelhof, verdient zijn brood op de plassen. Samen met Bert roken zij de
vangst van deze dag. Aalsmeer was
in het verleden vooral bekend door
de TV-studio. Marja Berendrecht
dweilt al 28 jaar de vloeren van deze ooit zo bloeiende studio’s. Tijdens
het poetsen mijmert Marja over de
‘gouden tijd’ met ome Joop (Joop
van de Ende), Ron’s Honeymoonquiz en het dagelijkse ge-rakketakketak van het Rad van Fortuin.
‘Grande finale’
In deze allerlaatste week van Geloof
en een Hoop Liefde worden naast
Aalsmeer, ook de plaatsen Bodegraven en Wijchen bezocht. Op donderdag 21 december wordt een kerstspecial uitgezonden vanuit de wijk
Lombok in Utrecht. En in de ‘grande
finale’ op vrijdag 22 december kan
terug gekeken worden naar mooie
en dierbare momenten uit een selectie van de 212 plaatsen waar de
presentatoren zijn geweest om ‘Geloof en een Hoop Liefde’ te delen!

Aanschaf nieuwe bus voor CAS

OSA kent subsidie toe aan
project van Henk Helsloot
Aalsmeer - Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA)
heeft een projectvoorstel goedgekeurd van Stichting Handreiking
over Oceanen. Deze goedkeuring
brengt met zich mee dat OSA een
substantieel bedrag toezegt aan de
stichting. Deze bijdrage wordt besteed aan de aanschaf van een bus
voor het Centro Assistencia Social
(CAS) in Brazilië.
In maart van dit jaar vond in de Karmelkerk een bijzondere mis plaats
waarin aandacht werd besteed
aan het CAS. Dit is een project in
de staat Sao Paulo waar Henk Helsloot, Aalsmeerder van geboorte, al
tientallen jaren leiding geeft aan de
opvang, voeding en scholing van
kansarme kinderen.
In al die jaren hebben duizenden
kinderen de kans gekregen zich te
ontplooien en te werken aan een

toekomst met perspectief. Tot op de
dag van vandaag zwaait Henk Helsloot (86) daar de scepter. Hij weet
zich gesteund door een trouwe Nederlandse achterban, die voor een
belangrijk deel in Aalsmeer en omgeving woont.
Tijdens de dienst in de Karmelkerk
bracht de collecte ruim 640 euro op.
Een prachtig bedrag dat de aanschaf dichterbij brengt van een bus
die een vrijwel versleten voorganger
gaat vervangen. De bus is hard nodig voor het vervoer van kinderen en
personeel, maar ook van goederen
en leermiddelen.
OSA vult de opbrengst van de collecte - vermeerderd met andere donaties van inwoners uit de regioaan tot een bedrag van 2500 euro.
Meer informatie over CAS en stichting Handreiking over Oceanen:
www.handreikingoveroceanen.nl

Aalsmeer - Op zondag 17 december viert de Doopsgezinde Gemeente het familiekerstfeest in de kerk in
de Zijdstraat en hiervoor worden alle kinderen en hun (groot)ouders
en familie uitgenodigd. Iedereen is
van harte welkom om met elkaar
rond de kerstboom naar het kerstverhaal te luisteren, muziek te maken, misschien wel een kerstspelletje te spelen, wat lekkers te eten en
drinken en nog veel meer! Het familiekerstfeest begint om 16.00 uur.
Voor de organisatie is het prettig te
weten op hoeveel kinderen zij ongeveer kan rekenen. Voor informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met Nelleke de
Graaff via 06-40918974 of stuur een
mail naar: westhill@dgaalsmeer.nl.
Graag ook de leeftijd van het kind
vermelden.

Oost-Inn met
kerstlunch
Aalsmeer - Woensdag 20 december van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Aansluitend is er van 12.00 tot 13.00
uur de Kerstlunch. Samen eten in
kerstsfeer met veel lekkernijen. Alle
belangstellenden hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66.
Deze ochtend is tevens de laatste
Oost-Inn van dit jaar. Vanaf 10 januari is elke woensdag weer Oost-Inndag. Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Kerstfeest in de
Open Hof kerk
Aalsmeer - Op zondagavond 24
december om half 7 wordt in de
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan
247 het kerstfeest voor iedereen,
van groot tot klein, gevierd. De aanwezigen zingen, onder begeleiding
van enkele musici, bekende kerstliederen. Pastor Ans Creemer zal
een waar gebeurd vrij kerstverhaal
vertellen. Na afloop is er voor iedereen iets warms te drinken en voor
alle kinderen is er bovendien nog
een presentje. Vrij entree.

Cursus ‘Omgaan
met dementie’
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
start een cursus ‘Omgaan met Dementie’ voor partners van iemand
met dementie. U krijgt informatie
over dementie en tips en handvatten voor het omgaan met uw veranderende partner. Daarnaast is volop
gelegenheid voor het delen van ervaringen. De cursus start op 31 januari van 10.30 tot 12.30 uur en bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten. Locatie: Laan van de Helende Meesters 431, Amstelveen. Aanmelden kan tot 25 januari. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers
uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden via 020
333 53 53, e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op www.mantelzorgenmeer.nl.

Kerstfeest bij
Open Huis

Kinderhulp Afrika vraagt hulp
voor renovatie kliniek Oeganda
Aalsmeer - Stichting Kinderhulp Afrika is al 30 jaar actief om
de weeskinderen in Oeganda een
kansrijk bestaan te geven. Sinds
1996 heeft de stichting een kliniek
in Oeganda. Inmiddels is de kliniek
een begrip in de omgeving. De kliniek wordt druk bezocht. Er vinden
om 17.30 uur wordt er een mooi kinderkerstverhaal verteld over het jongetje Angelino met de titel ‘De eerste die hen ziet’. Daarna wordt vanaf 17.45 uur samen gezongen onder
begeleiding van André Keessen en
Drumfanfare Melomanie. Onder het
toeziend oog van de vrijwillige Rijsenhoutse brandweer kunnen de aanwezigen zich een beetje opwarmen
bij een houtvuur in vuurtonnen. Ook
worden warme soep, warme dranken
en koek geserveerd. Samen zingen is
voor iedereen. Komt Allen Te Samen!

ruim 12.000 behandelingen per jaar
plaats en gemiddeld één bevalling
per dag. Thans heeft met name de
kraamafdeling een facelift nodig.
De vloeren en wanden moeten opnieuw betegeld worden en al het
sanitair moet vervangen worden.
Ook de inrichting moet vernieuwd
worden, zoals de kraambedden, de
andere ziekenhuisbedden en overig medisch apparatuur. Voor deze
vernieuwing en aanpassing is ruim
5.000 euro nodig. De Stichting Kinderhulp Afrika vraagt de Aalsmeerse
bevolking om mee te helpen dit bedrag bijeen te brengen. Het bedrag
dat u geeft wordt door Stichting
OSA (Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer) verdubbeld. Helpt u
mee? IBAN NL43INGB0000005066
t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. kliniek. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.kinderhulpafrika.nl.

Aalsmeer - Op dinsdag 19 december viert het Open Huis van
9.45 tot circa 11.30 uur het kerstfeest. Dominee Mirjam Vermeij zal
deze morgen het kerstverhaal vertellen in ‘t Baken aan de Sportlaan
86. Het Open Huis is een inloophuis van de Open Hof kerk voor iedereen. Een plek waar men het gevoel heeft welkom te zijn. Elke dinsdagmorgen kunt u hier terecht om
een kopje koffie of thee met elkaar
te drinken. Dit Open Huis voorziet in
een belangrijke behoefte aan contact en een gesprek over alledaagse
dingen. Het Open Huis start wekelijks om 9.45 uur en eindigt rond circa 11.30 uur. De koffie en thee worden gratis verstrekt. Weet ook dat u
van harte welkom bent. Dinsdag 2
januari 2018 is na het kerstfeest het
eerstvolgende open huis.
Geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid te komen? Neem dan
contact op met een van mensen
van het Open Huis team: Panc Eikelenboom via eikel026@tele2.nl of
327915, Annie Stoof via 328326 of
Annie Vijfhuizen via 322131.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé
in Frankrijk met hun vieringen zijn
een begrip. Zoals ook gebruikelijk in
de oecumenische broederschap van
Taizé zullen eenvoudige liederen,
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar
afwisselen. 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 vrijdag 15 december om 20.30 uur. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Aardig misschien om eens mee te
vieren! Welkom.

Sing-a-Long met
X-mas band
Aalsmeer - Op woensdagavond 20
december vanaf 20.00 uur wordt op
het Rozenplein (hoek Karperstraat
en Koningsstraat in Oosteinde) een
Sing-a-Long gehouden. Samen,
onder begeleiding van de X-mas
band, diverse bekende kerstliederen zingen. Met als extra chocolademelk, koffie, thee en koek. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om
hier aan mee te doen. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297-321636
of kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffieochtend in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op dinsdag 19 december zijn belangstellenden weer
hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk aan de Werf. 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. Verdere informatie
bij Klaas Kersloot via 0297-323774
of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.
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Met optreden ‘Tobacco Flavoured Kisses’

AGENDA

Laatste Bandbrouwerij van
2017 vrijdag in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 15
december is de laatste Bandbrouwerij van dit jaar in N201. Het cultuur- en muziekcentrum is daarna een paar weekjes gesloten rond
de feestdagen voor onderhoud en
meer. De laatste keer in 2017 wordt
natuurlijk extra speciaal met onder
andere een live optreden van ‘Tobacco Flavoured Kisses’.
Het was weer een bewogen jaartje
voor de Bandbrouwerij. Veel nieuwe gezichten hebben de weg naar
de wekelijkse muzikale broedplaats
gevonden en er is veel goeie muziek gemaakt, veel gelachen en er
zijn veel nieuwe vriendschappen
ontstaan. Daarnaast hebben diverse bands en muzikanten die vaak
te zien waren bij de Bandbrouwerij opgetreden in café Joppe, op het
Flowerfestival, Swag aan de 2e Zijweg in Mijdrecht en zelfs tijdens de
Feestweek Aalsmeer! Bovendien is
De Bandbrouwerij nu ook maandelijks te vinden in Mijdrecht, zodat
ook daar alle muzikaal talent sinds
kort een plek heeft om elkaar te vinden en samen te jammen.
Een aantal muzikanten speelt in eigen bandjes en één daarvan is het

nog piepjonge Tobacco Flavoured
kisses. Opgericht in 2015 en geïnspireerd, door zowel het geluid van
de jaren zestig als door moderne
rock en grunge van bands als Arctic
Monkeys, The Strokes en The Beatles levert dat een lekkere catchy eigen sound op waarmee de band de
vaderlandse podia gaat veroveren!
Aanstaande vrijdag is de band te
zien tussen de jamsessies door op
het podium.
Jammen
Daarnaast kan er natuurlijk volop
gejamd worden door iedereen die
dat maar wil. Publiek is uiteraard
ook welkom om te komen luisteren, een drankje te doen en te zien
hoeveel muzikaal talent er momenteel is in de regio. Bovendien staan
er mooie nieuwe speciaalbieren op
de kaart en wordt er gratis bittergarnituur rondgedeeld om de laatste avond extra gezellig te maken.
N201 aan de Zwarteweg is vrijdag
15 december open vanaf 20.00 uur,
toegang is gratis. Meer info, foto’s
en filmpjes zijn te vinden op de facebook-pagina van de Bandbrouwerij.

Optreden Remband in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 december speelt de Remband in
Joppe! Hans Millenaar, Remco de
Hundt, Remco Millenaar, Ab Hansen
en Ron Schalkwijk vormen sinds anderhalf jaar de band Remband. Dit
vijftal speelt de onsterfelijke muziek
van hun muzikale helden uit, voornamelijk, de jaren zeventig. Met veel
enthousiasme en aandacht is gekozen voor de muziek waarin de piano/hammond centraal staan. Denk
aan tijdloze nummers van onder andere Procol Harum, Styx, The Doors,
Deep Purple en Joe Cocker. Joppe
gaat terug naar die onvergetelijk jaren zeventig en ‘With A Little Help
From Our Friends’ gaat het op zeker
weer een gezellige en zeer verras-

sende avond worden!
Afscheid Kim en Nicolette
De Remband speelt op een toch wel
speciale avond. Dit is namelijk de
laatste avond dat Kim en Nicolette
in Joppe achter de bar zullen staan.
Na 10 en 9 jaar meerdere avonden
per week achter de bar te hebben
gestaan, is het nu tijd voor anderen
om dit over te gaan nemen. Wil je
deze twee kanjers nog een keer aan
het werk zien? Dan is dit je kans.
Het optreden van de Remband begint rond 21.30 uur en de toegang is
natuurlijk gratis! Alvast noteren: Op
23 december eveneens livemuziek
in Joppe. De band Tarn House Renegades komt dan optreden.

Flamenco met Yorgos and
friends in Bacchus

Zaterdag en zondag livemuziek

Peter Green undercover
en Coolcast in The Shack
Oude Meer - Het jaar loopt weer op
zijn eind, maar voor het jaar afgesloten wordt heeft The Shack een wel
heel bijzondere undercoversessie
op het programma staan: namelijk
een fantastisch eerbetoon aan Peter Green. Peter Green, bij de meeste bekend als zanger, gitarist én oprichter van Fleetwood Mac, maar die
met zijn band eind jaren zestig al furore maakte en fantastisch mooie
songs heeft geschreven als Albatross, Need Your Love So Bad, Black
Magic Woman en Oh Well. Opzwepende gitaar-duels, soulvolle zang
en een meedogenloos groovende
ritme-sectie staan garant voor een
topavond voor Peter Green’s Fleetwood Mac fans en bluesliefhebbers
in het algemeen. Wederom een niet
te missen tribute aan een topband
die een vette stempel heeft weten te
drukken op de geschiedenis van de
popmuziek. Aanvang band is 21.00
uur!
Zondag traditie
Op zondag 17 december het op
een na muzikale evenement in The
Shack en traditiegetrouw staat dan
Coolcast op het podium. En ook dit
jaar zullen er weer diverse waaghalzen het podium betreden om hun
muzikale bijdrage te leveren, samen

met doorgewinterde muzikanten als
onder andere Hans en Remco Millenaar, Rob Ruijter, Piet van Leeuwen, Ron Schalkwijk, Chaja van der
Heide en André van Solinge en David en Anne-Lot (Boxin’ The Vox)
Het gaat, net als vorig jaar weer een
supergezellig muzikaal evenement
worden. Kom spelen/zingen, kijken
en luisteren naar wat er allemaal
geproduceerd gaat worden op het
podium in The Shack!

Aalsmeer - Zaterdag 16 december
presenteert Bacchus Flamenco met
Yorgos and friends. Flamenco gitarist en Aalsmeerder Yorgos Valiris is
geboren in Athene (Griekenland) in
1958. Na zich bekwaamd te hebben
in de Griekse muziek begon hij op
24 jarige leeftijd aan zijn opleiding
flamenco in Sevilla en kreeg les van
Pedro Bacan, Mario Escudero Rafael Riqueni Carlos Heredia.
Sinds 1987 woont Yorgos in Nederland en heeft hier naam en faam opgebouwd in de flamenco wereld. Hij
heeft uitgebreide ervaring met het
begeleiden van zang en dans en
heeft, afgezien van de Nederlandse podia, gespeeld in concertzalen
in Engeland, Spanje, Verenigde Staten, Griekenland, Frankrijk en natuurlijk Spanje!
Dit is inmiddels de vierde keer dat
Yorgos met danseres en vocalen
te zien zal zijn in Bacchus. De eer-

Kerstavond
Zondag 24 december de traditionele Rockin’ X-Mas Eve met de Hucksters. Net als vorig jaar gaat het ook
nu weer een spetterende kerstavond
worden! Deze mannen behoeven
geen verdere introductie meer. Iedere keer als deze band op het podium van The Shack staat spat het
enthousiasme er vanaf, Simpelweg
dé beste manier om de kerstdagen
mee te beginnen! Aanvang is 21.00
uur. The Shack is op zaterdag 16
december open om 20.00 uur. Peter
Green undercover begint om 21.00
uur en de entree is 10 euro. Zondag
17 december open om 15.00 uur.
Coolcast begint om 16.00 uur en de
entree is gratis. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.

Film ‘A Streetcat
named Bob’ in
Open Hof kerk

Laatste postzegelbeurs van
2017 in het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 16
december gaan de deuren van Het
Parochiehuis weer om 09.30 uur
open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. De entree is gratis. Het is een van de leukste ruilbeurzen in de omtrek van Aalsmeer.
Er kan heerlijk gesnuffeld worden
in de ruim 100 stockboeken met
daarin vijf eurocent zegels welke op
de verenigingstafel te vinden zijn.
Neem stockboek(en) met dubbele zegels om te ruilen, ook dat kan
hier. Van de vele ruiltafels wordt altijd dankbaar gebruik gemaakt. Deze keer kunnen bezoekers een kleine tentoonstelling bekijken over
‘Paarden’ en dat allemaal op brieven en postzegels. Een toepasselijk

onderwerp in december, met Sinterklaas en de Kerstman. Voor de verenigingsavond met bingo gold helaas code ‘rood’. De helling bij het
Parochiehuis was helaas niet te berijden. De beheerder moest eind van
de middag zijn auto laten staan. Het
bestuur maakt haar excuses voor
het niet doorgaan van deze avond.
Uiteraard is er deze zaterdag eveneens weer een verloting voor hen
die ook een mooie plant thuis willen
komen. De ruilbeurs sluit om 15.00
uur haar deuren. Voor meer informatie kunt u deze dag ook terecht
bij Cor, tel: 0297-343885 of Gerboud,
tel: 0297-345231. Kijk voor meer informatie op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

ste keer was in november 2009 met
zangeres Curra Suarez en danseres Silvia Cabeza. Met Curra heeft
hij de cd Algo Sencillo gemaakt die
zeer goed is ontvangen! De tweede keer was in november 2012 met
zangeres Erminia Fernandez Cordoba en danseres Kika. De derde keer
was in december 2016 met zanger
Juan Pena en danseres Kika en nu
op 16 december zullen de vocalen
weer verzorgd worden door Erminia
Fernandez Cordoba en wordt de flamenco dans verzorgd door Iris Victoria Dekker.
Avonden van Yorgos zijn culturele
hoogtepunten binnen Aalsmeer en
absolute ‘must see events’. Kaarten
à 15 euro per stuk kunnen worden
gereserveerd via de Bacchus site.
Het culturele café in de Gerberastraat gaat aanstaande zaterdag
open om 20.30 uur. Aanvang voorstelling is 21.00 uur.

De Brulboeien
in ‘t Buurthuis
Aalsmeer - Aanstaande zondag 17
december komen de heren en dame van ‘De Brulboeien’ naar buurthuis Hornmeer voor een spetterend
optreden. Het shantykoor trakteert
op veel zeemansliedjes, aangevuld
natuurlijk met vele bekende kerstliederen want daar is het natuurlijk
de tijd voor. De onkosten bedragen
5 euro, en dat is geen geld voor deze muzikale middag. Aanvang 15.00
uur, einde 17.00 uur. Mis het niet.
Heerlijk met elkaar lekker mee deinen op de woelige baren.

Aalsmeer - Op maandag 18 december wordt de film ‘A Streetcat
named Bob’ vertoond in het Baken
van de Open Hof kerk. Een hartverwarmend, ontroerend en waargebeurd verhaal over de straatmuzikant James Bowen, die in de hal
van zijn flat een gewonde kat vindt.
Hij verzorgt de kat en na diens genezing wijkt deze niet meer van zijn
zijde. Mede dankzij de kat Bob raakt
James van zijn heroïneverslaving
af. Van het autobiografische boek
zijn inmiddels miljoenen exemplaren verkocht. De ondertitel: ‘Ik redde het leven van een straatkat en hij
dat van mij’ spreekt voor zich.
Zin in een fijne filmmiddag? Kom
kijken. Inloop vanaf 14.45 uur, aanvang film 15.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro, koffie en thee zijn
gratis. Ingang Sportlaan 86.

Expositie van Hans
Nieuwenhuijzen
Kudelstaart - Hans Nieuwenhuijzen (59 jaar) exposeert sinds lange
tijd weer in zijn eigen dorp in het Fysiotherapeutisch Instituut naast de
kerk aan de Kudelstaarteweg 243.
Een serie van diverse werken (portretten, oude panden en stillevens),
met name uit de periode van begin jaren negentig, kunnen bewonderd worden tot begin februari in de
wachtruimte en de gang.

Muziek/Film
Vrijdag 15 december:
* Laatste Bandbrouwerij in 2017 in
N201, Zwarteweg met band Tobacco Plavoured Kisses vanaf 20u.
Zaterdag 16 december:
* Remband live in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u. Afscheid
medewerksters Nicolette en Kim.
* Undercoversessie rond Fleedwood
Mac door Peter Green in The Shack,
Oude Meer vanaf 21u.
* Flamenco met Yorgos Valiris in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 17 december:
* Coolcast Band met special guets
in The Shack, Shipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
* Optreden shantykoor De Brulboeien in buurthuis Hornmeer, Dreef 1
van 15 tot 17u.
Maandag 18 december:
* Film ‘A Streetcat named Bob’ in ‘t
Baken, Sportlaan 86 vanaf 15u.
Vrijdag 22 december:
* Optreden leerlingen muziekschool
voor 55+ in wijkcentrum Voor Elkaer
in Kudelstaart vanaf 15u.
Zaterdag 23 december:
* No Joke The Christmas Edition
in Studio’s Aalsmeer met o.a. Tino
Martin, Berget Lewis, Rick van der
Kroon en Anita Meijer v/a 21u.
* Band Tarn House Renegades live
in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Kerstconcerten
Donderdag 14 december:
* Kerstsmartlappen meezingen met
‘Denk aan de Buren’ in Bacchus,
Gerberastraat, 20 tot 22u.
Zaterdag 16 december:
* Kerstconcert mannenkoor Con
Amore met accordeontrio in Open
Hof kerk, Ophelialaan vanaf 20u.
Zondag 17 december:
* Kerstconcert met samenzang door
muziekvereniging Flora en koren
De Kudelkwetters en Cum Ecclesia in RK kerk St. Jan Geboorte, Kudelstaart vanaf 15u.
* Kerstsamenzang met Melomanie
op De Werf, Rijsenhout vanaf 17u.
* Familiekerstfeest bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55 v/a 16u.
* Zang- en muziekavond met Sursum Corda en Song of Joy in De
Spil, Bilderdammerweg, vanaf 19u.
Maandag 18 december:
* Kerstconcert met Rijnstreekkoor in
Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 20u.
Woensdag 20 december:
* Sing-Inn met X-mas band op Rozenplein in Oosteinde vanaf 20u.
Zaterdag 23 december:
* Caritas zingt kerstliedjes op Poldermeesterplein, Oost, 11 tot 13u.
Exposities
Zaterdag 16 december:
* Expositie ‘In stelling’ in Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Open 11 tot 16u.
16 en 17 december:
* Historische Tuin open. Ingang via
Praamplein. Expositie in Historisch
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’.
Tot en met 31 december
* Schilderijen en objecten van Sunny
Neeter in SunnyArt, Hornweg 196d.
Op afspraak: 06-54682551
Tot en met 7 januari:
* Jubileumexpositie 10 jaar galerie Sous Terre in Pompkelder, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
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Tot en met 21 januari:
* Expositie Grafiekgroep Bergen
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat om
16u. Open iedere donderdag tot en
met zondag van 14 tot 17u.
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe
in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
* Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij
Fysiotherapieprakijk Kudelstaarts.
Diversen
Donderdag 14 december:
* Ouderensoos in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 10.30u.
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Competitie bij Sjoelclub Aalsmeer
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
14 en 15 december:
* Jongerencentrum The Gate bij LEG
in Aalsmeerderbrug open op donderdag en vrijdag 15 tot 19.30u.
Vrijdag 15 december:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Tientallentoernooi bij FC Aalsmeer
in Beethovenlaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Bingosjoelen bij Sjoelclub Rijsenhout in De Reede, vanaf 19.30u.
* Kerstkoppelklaverjassen bij RKDES in kantine, Wim Kandreef, 20u.
Zaterdag 16 december:
* Laatste postzegelruilbeurs in 2017
in Parochiehuis, Gerberastraat van
9.30 tot 15u.
* Voetbal FCA tegen Delft. Na afloop
optreden Mark Fledderman in kantine, Beethovenlaan vanaf 14.30u.
* Kerstb(l)ingo bij RKDES in kantine
Wim Kandreef vanaf 20u.
Zondag 17 december:
* Watertoren langs Westeinder open
voor beklimming van 13 tot 21u.
Maandag 18 december:
* Gourmetten en bingo in jongerencentrum De Keet, Aalsmeerderweg
344 voor iedereen, 19 tot 22u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in
MIddelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 19 december:
* Open huis in Open Hof kerk, Ophelialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Koffieochtend in Ontmoetingskerk,
Werf, Rijsenhout, 10 tot 11.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond bij Ons Genoegen in ‘t
Hofplein, Clematisstraat v/a 19.30u.
19 en 20 december:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16. Iedere dinsdag en donderdag van
9.30 tot 12u.
Woensdag 20 december:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
Kerstlunch van 12 tot 13u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Kerstkienen bij BV Hornmeer in
buurthuis Dreef1 vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 21 december:
* Place2Eat Christmas Edition in
centrum Place2Bieb, Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart, 18 tot 20u.
22 tot en met 24 december:
* Kerst in Centrum met vrijdag Frozen voor kinderen van 16 tot 20u.
Zaterdag op de foto en livemuziek
van 13 tot 17u. Zondag kinderkerstmarkt van 12 tot 16u. Winkels open.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
A A NB ieD iNG :

Mondharmonica
'Pioneer' € 14,95
K O O P J e:

Lessenaar 'Boston'
€ 19,95
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Nieuw:

Gitaarversterkers
'Cort' vanaf € 119,T iP :

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

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

RKDES viert kerst met
klaverjassen en bingo
Kudelstaart - Het weekend van 15
en 16 december staat bij RKDES in
het teken van het samen vieren van
kerst. Dat doet de vereniging door
voor alle Kudelstaarters twee feestelijke avonden te organiseren.
Op vrijdagavond 15 december staat
kerstkoppelklaverjassen op het programma. De kantine gaat om 19.30
open. Vanaf 20.00 begint de strijd
om de mooiste prijzen voor het beste koppel. Op zaterdag 16 december gaat het feestgedruis door met
een B(l)ingo. Een gezellige avond
bingo spelen met gezellige muziek
en heel veel fantastische prijzen.

Met als hoofdprijs door AFAS beschikbaar gesteld: VIP-kaarten voor
AFAS Live voor een concert naar
keuze! De bingokaarten kunnen op
de avond zelf worden gekocht en
kosten 12,50 euro voor vijf ronden.
Maar tot en met zaterdag zijn ze nog
in de voorverkoop te verkrijgen bij
Gall & Gall in Kudelstaart voor maar
10 euro. De prijzen van beide evenementen zijn beschikbaar gesteld
door winkeliers en ondernemers uit
Aalsmeer en Kudelstaart. RKDES is
enorm blij en trots op al deze sponsors! Meer informatie is te vinden op
www.rkdes.nl.
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projectiescherm werd de koning op
vrolijk wijze belachelijk gemaakt.

Foto: www.kicksfotos.nl

Eigentijds kerstverhaal in concert:

Origineel en vakkundig gezongen
Aalsmeer - Vrijdag 8 december
liet het publiek - ondanks de fikse winterse buien - het gelukkig
niet afweten om naar de Open Hofkerk te komen waar hen een eigentijds kerstverhaal in concert wachtte, uitgevoerd door Vrouwenensemble Davanti en Toneelvereniging Kudelstaart. Het was zelfs zoeken naar
een plaats. “Komt u toch hier zitten.”
Acteurs poetsten de stoelen en banken nog eens extra op. Zij kregen
hiermee op voorhand de lachers
aan hun zijde. Op het toneel bleek
de koning - voorzien van kroon en
hermelijnen mantel - in diepe slaap.
Een knap staaltje gezien het geroezemoes in de zaal. Magisch was het
moment toen vanuit het niets het

rumoer verstomde en het muisstil
werd. Met het beluisteren van de
prachtig zuivere stemmen van het
Davanti koor was de toon van de
avond gezet. De rol die de zangeressen vervulden naast de acteurs
was een hele sterke.
Kwaliteit voor de majesteit
Een verhaal van Paul Biegel - dat
door een aantal leden van de toneelgroep Kudelstaart en Davanti
was aangepast en bewerkt - bleek
goed aan te slaan bij het publiek.
Het was een geestig actueel verhaal met een humane sociale boodschap. Centraal staat een Koning
die het aan niets mag ontbreken. Hij
verlangt van zijn personeel dat zij

hem het ultieme kerstgevoel bezorgen. “Kwaliteit voor onze grote Majesteit”, is het nederige credo. Een
hilarisch telefoongesprek met de
onzichtbare moeder van de koning
was één van de vele leuke grappen die deze toneelavond in concert voorkwam. Een originele vondst
was de door Davanti gezongen ringtone. Wat de koning ook wordt aangereikt - niets dan luxe - het ware
kerstgevoel blijft ontbreken. De koning denkt slechts aan een wereld
die alleen binnen de muren van het
paleis bestaat. Wanneer de onderdanige lakei het ook allemaal niet
meer weet, is de reactie van de koning: “Wat zit je nu te miepen, ben
je soms lid van de vakbond?” Via het

Goud, mirre en wierook
Tijdens fraai gezang veranderde
met simpele handelingen het toneel van paleis tot een stal. Wanneer de drie wijzen het kind van Jozef en Maria goud, mirre en wierook
brengen kan de koning alleen maar
denken aan een I-pad en een playstation. De ene verkleedgrap volgde de andere op tot grote tevredenheid van het publiek. De kerstman
komt nog langs, maar hoe ook geprobeerd wordt aan de eisen van
de koning te voldoen het wil maar
niet lukken. Wanneer de koning het
kindje Jezus weg laat halen is het
geduld van het gezelschap op. Zij
gaan in staking! Alle commando’s
worden niet meer opgevoerd. Ook
de soldaat die moet zorgen voor de
veiligheid van de koning staakt.
De koning is zo kwaad dat hij iedereen uit de stal verjaagd. Het daarop super gezongen Miserère brengt
echter de koning tot inzicht waardoor hij besluit incognito het paleis
te verlaten. Daar komt hij de echte wereld tegen. De wereld van verdriet, maar ook van hoop. Hij ontmoet vluchtelingen, collectanten
die voor Kika geld ophalen, mensen
van de Voedselbank, het Leger des
Heils en Amnesty International. De
koning ziet mensen die iets voor elkaar over hebben.
De woorden, filmbeelden en het gezang: “Morgen zal er vrede zijn, de
wereld weer een speeltuin zijn”, versterken het inzicht van de koning.
Wanneer hij de woorden uitspreekt:
“Kerst zit in je hart en niet in materie. Ik zat fout!’, wordt er met een
prachtig Gloria de avond en het eigentijdse kerstverhaal in concert
beëindigd.
Het gejuich en applaus dat volgde
moet voor alle deelnemers op podium en achter de schermen het klinkende bewijs zijn dat zij het publiek
diep hebben weten te raken.
Janna van Zon

Avondje blues en stevige rock
Aalsmeer - Blues en stevige rock
was afgelopen zaterdag 9 december te horen in Joppe. De band Liquid Blue verzorgde een optreden
en de driemansformatie had een
aardige groep fans meegenomen
naar het café in de Weteringstraat.
Zij konden de bekende hits van onder andere Jimi Hendrix, The Cure
en Deep Purple wel waarderen. En
begrijpelijk, het gitaarspel van Junin
Boerma was indrukwekkend en hij

werd prima begeleid door drummer
André Bindels en bassiste Jannelies
Blommaert. Qua volume had het wel
een tikkeltje minder gemogen. Het
geluidsniveau was à la poppodium
en dat is in een (klein) café best pittig! Aanstaande zaterdagavond 16
december is er opnieuw livemuziek in Joppe. De spots gaan rond
half tien aan voor de grotendeels uit
Aalsmeerse muzikanten bestaande
Remband.

Kerstconcert in Dorpskerk
Aalsmeer - Op maandagavond 18
december wordt er in de Dorpskerk
aan de Kanaalstraat een mooi kerstconcert gehouden. Het bekende
christelijk Rijnstreekkoor komt dan
zingen onder leiding van musicus
en dirigent Jan Verhoef. Het concert
wordt verder opgeluisterd door de
violiste Sandra Strausa. Aarnoud de

Groen, virtuoos op de toetsen, gaat
koor, violiste en de samenzang begeleiden. De aanvang is 20.00 uur.
Kaarten zijn vanaf een half uur voor
aanvang in de kerk verkrijgbaar à
12,50 euro. Kinderen tot en met 11
jaar betalen 5 euro entree. Verdere informatie via: www.zingenenzo.
com.

Aalsmeer - Zondag 10 december
trakteerde het Bindingkoor in de
Doopsgezinde Kerk het publiek op
een prettig, goed in het gehoor liggend en sfeervol kerstconcert. Zelfs
de sneeuw ontbrak niet.
Het Bindingkoor is een koor waar
vooral het plezier in het zingen
voorop staat. Volgens voorzitter Jacco Piet heeft dirigent Henk Trommel
soms zijn handen vol om zijn koristen bij de les te houden. Maar gezien de prestatie zondagmiddag van
het 37 zangers tellende koor lukt
hem dat prima. Er viel blije volksmuziek, swingende klanken naast ingetogen religieuze kerstliederen uit
verschillende periodes van de muziekgeschiedenis te beluisteren.
Het is altijd weer te prijzen dat het
Bindingkoor - lees dirigent Henk
Trommel - steeds weer het publiek
weet te verrassen met stukken die
minder bekend en zeer uiteenlopend van karakter zijn. Eigenlijk zou
de naam het ‘Verbindingkoor’ ook
heel goed de lading dekken van een
koor dat met het gevarieerde repertoire de wereld weet te omspannen
en omarmen. De bezongen wereldse klanken hebben ook invloed op
het publiek. De gecreëerde saamhorigheid was tijdens deze muzikale
middag plezierig merkbaar.
Twee schitterende pieken
Terecht kon Henk Trommel blij

zijn met de medewerking van Egbert Jan Louwerse (fluit) en Manja Smits (harp). Het duo zorgde met
hun prachtige spel voor een intense verrijking. Voorzitter Piet: “Ik voel
mij een gelukkig mens” en noemde
de solisten twee schitterende pieken. “Het publiek hing aan jullie lippen.” De harpiste en fluitist gingen
naar huis met een Aalsmeer waardig boeket bloemen en met een stevig applaus in de oren.
Wie deze middag ook zeker een
compliment verdiende is Bas Middelkoop. Hij bediende zeer professioneel het licht, geluid en de beamer.
Zo hoefde het publiek dat achter in
de zaal zat helemaal niets te missen en werd de muziek omlijnd door
fraaie beelden en diffuus - sfeerverhogend - licht.
Even twijfelde de voorzitter of hij de
volgende zin wel zou uitspreken en
hij waagde het er op. “Kerst is ondenkbaar zonder kindeke Jezus.
Ons kerstconcert ondenkbaar zonder Henk Trommel.” De instemmende reactie van het publiek was duidelijk: Het klopt! De middag werd
afgesloten met een vrolijke toegift:
Een Maori kerstlied. Daarna gingen
de deuren van de kerk open en was
het de geur van de glühwein die
het publiek tegemoet kwam. Buiten
was het gelukkig opgehouden met
sneeuwen.
Janna van Zon

Kerstconcert Concertina’s
samen met AdHoc Koor
Bovenkerk - Op zaterdagavond
16 december geven de Concertina’s Accordeonorkesten samen
met het AdHoc Koor een kerstconcert. Zowel de orkesten als
het koor staan onder leiding van
dirigente Elly Meekel. Gezamenlijk zullen zij een sfeervolle avond
verzorgen om bezoekers alvast in

kerststemming te brengen. Het
concert vindt plaats in de Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan
in Bovenkerk en begint om 19.30
uur. De kerk gaat een half uur voor
aanvang open. De toegangsprijs
bedraagt 15 euro, houders van een
Amstelveenpas betalen 12.50 euro en kinderen tot en met 12 jaar

Aalsmeer - Ook deze kerst zal de
Charles Dickens Vocal Group van het
interkerkelijk koor Caritas weer optreden. Zij brengt vrolijke kerstliederen ten gehore op zaterdag 23 december tussen elf en één uur op het
Poldermeesterplein in Oosteinde. De
winkeliers alhier hebben hen, net als
vorig jaar, weer uitgenodigd om het
winkelplein op te vrolijken in de gezellige kerstsfeer. De Christmas Carols worden à capella, vierstemmig
gezongen. De moeite waard om het
winkelen een poosje te onderbreken!
Op deze dag zal de Charles Dickens

groep ook te horen zijn in Nieuw
Vennep. De leden zullen daar van
half twee tot half vijf zingen, natuurlijk weer uit volle borst, in de buurt
van de Decorette. Op kerstavond
hoopt het hele koor te zingen in de
Schutse te Uithoorn om half tien. Het
koor heeft de afgelopen periode hard
gerepeteerd, zodat u daar een aantal nieuwe kerstnummers zult horen
over de geboorte van Jezus, licht en
hoop! Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze kerstavondviering.
Kom en laat u meenemen en aanraken door zang, vertelling en muziek!

Na uitstel, nu aanstaande zondag!

Muziek- en zangavond
‘Op weg naar Kerst’
Kudelstaart - Zondagavond 17 december slaan Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda en Interkerkelijk Koor Song of Joy de handen inéén
en nodigen gezamenlijk belangstellenden uit voor een muziek- en zangavond ‘Samen-op-Weg naar Kerst’ in
kerkelijk centrum De Spil aan de Bilderdammerweg in Kudelstaart. De
avond begint om 19.00 uur en de toegang is gratis (collecte bij de uitgang
voor de onkosten). Zondagavond
10 december moest de muziek- en
zangavond uitgesteld worden vanwege de barre weersomstandigheden.
Daar zowel Sursum Corda als Song
of Joy flink veel repetitietijd in de uitvoering hadden gestoken, willen zij

u deze avond niet onthouden. Zondagavond 17 december om 19.00 uur
bent u dan ook, wederom, van harte welkom in De Spil voor een mooie
avond met muziek, koorzang en samenzang. Sursum Corda staat onder
leiding van Elivera van Sloten, dirigent
van Song of Joy is Hilbert Kamphuis.
Zijn echtgenote, Frederiek Kamphuis
begeleidt het koor op de piano. Daarnaast zal de vaste organist van de Samen-op-weggemeente, Jan Sikkema
de samenzang begeleiden en spreekt
dominee Hans van Dalen een korte
overdenking uit. U bent van harte uitgenodigd deze avond mee te maken.
Er is plaats voor iedereen. Zaal open
vanaf 18.30 uur.

Maartje Meijer Kwartet verrast

Kerstconcert Bindingkoor
een wereldse omarming

Optreden christelijk Rijnstreekkoor

Caritas zingt met de kerst

10 euro. Kaarten zijn te reserveren via p.meijerink@concertinas.
nl. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van

het Rabobank Coöperatief Fonds.
Meer informatie over de Concertina’s is te vinden op de website
www.concertinas.nl.

Aalsmeer - Op jazzmuziek van het
Maartje Meijer Kwartet trakteerde
KCA afgelopen zaterdag 9 december in Bacchus. Het culturele café was goed gevuld, want Maartje
Meijer is inmiddels geen onbekende meer in Aalsmeer. Voor de vierde keer trad de pianiste en zangeres op in Bacchus en ze liet weten
de volgende keer (optreden nummer vijf en dus een jubileum) het
leuk te vinden om een feestelijke
ontvangst te krijgen. De KCA-commissie heeft het vast in de oren geknoopt . Een optreden van Maartje

Meijer is iedere keer weer verrassend. Haar liedjes zijn verhalen en
voor aanvang ervan vertelt Maartje
er graag even meer over. In Bacchus
liet zij van zich horen met saxofonist
Maarten Hogenhuis, contrabassist
Tobias Nijboer en drummer Joan Terol Amigo. Het was een prima optreden van dit kwartet, dat (aldus gehoord van enkele bezoekers) met
een gitarist erbij meer variatie en
power zou kunnen brengen. Aanstaande zaterdagavond 16 december Flamenco klanken in Bacchus
van de gitarist Yorgos Valiris.

Spetterend kerstconcert
The Amstel Gospel Choir
Bovenkerk - Op dinsdag 19 december krijgt de Bovenkerkse Urbanuskerk een winters decor. The Amstel Gospel Choir geeft daar dan een
spetterend kerstconcert. Dit Kerstconcert biedt u de gelegenheid om
de kerstvakantie op een unieke manier in te luiden met relaties, vrienden en familie. Jong en oud zijn dus
van harte welkom om te komen genieten van een concert waarbij het
niet nodig is om stil te blijven zitten!
The Amstel Gospel Choir Kerstconcert belooft een muzikaal hoogtepunt te worden, een memorabele
winteravond vol vreugde, liefde en

kracht. Uiteraard ontbreken de grote
favorieten, zoals Silent Night, Joy to
the World en het betoverend mooie
Oh Holy Night niet. Maar de liefhebbers van The Amstel Gospel Choir
mogen zich ook verheugen op een
selectie nieuwe kerstsongs. Een streling voor de oren. Een entreekaartje
kost 10 euro en dit is inclusief 1 consumptie in de pauze. De deur is open
vanaf 19.30 uur. Het concert is van
20.00 tot circa 22.00 uur in de Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan
126, Amstelveen/Boven kerk. Tickets
zijn verkrijgbaar via de website www.
amstelgospel.nl

Kerstconcert in
RK kerk St. Jan

aanvang is 15.00 uur en iedereen
is van harte welkom. De kerk gaat
om 14.30 uur open en de toegang
is gratis. Na het concert kunnen de
bezoekers op het kerkplein gratis
warme chocolademelk en glühwein
drinken en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een vrijwillige
bijdrage voor de gemaakte kosten
wordt zeer op prijs gesteld. Hiervoor
staan de rode melkbussen bij de inen uitgang gereed.

Kudelstaart - Op zondag 17 december
verzorgen
muziekvereniging Flora, kinderkoor De Kudelkwetters en zangkoor Cum Ecclesia gezamenlijk een kerstconcert
met samenzang in de RK kerk St.
Jan aan de Kudelstaartseweg. De
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Officiële Mededelingen
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. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
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 vergadering.
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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
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 Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 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 Androidsmartphones 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 omgevingsvergunningen 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 binnen 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 verhuismutatie. 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 statuswijziging, 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 diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
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 ingeschreven. 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
beschikking

Bousklati
Parlevliet
van Veen

R.
L.D.
R.

09-11-1989 05-12-2017
06-05-1938 05-12-2017
08-08-1966 05-12-2017

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
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
beschikking

Fularyńska
A.
Madhusudanan Krishnan S.
Saumya Omanakuttan
S.

25-12-1996 07-12-2017
30-10-1987 05-12-2017
24-09-2016 05-12-2017

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 burgerzaken 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.
CMYK / .eps

1E EN 2E KERSTDAG
Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.
Let op: door de feestdagen kan de levertijd van reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.
1 JANUARI 2018
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

MAAK GEBRUIK VAN BRANDVEILIGE KERSTVERSIERING
EN VERLICHTING
Samen met de brandweer wil de gemeente bewoners en ondernemers erop wijzen om uitsluitend brandveilige kerstversiering en verlichting te gebruiken. Een brand verspreidt zich
namelijk razensnel als de niet brandveilige versiering vlam
vat. Het is daarom belangrijk dat versieringen moeilijk ontvlambaar zijn. En dat je bij het ophangen van de versieringen
de voorschriften in de gaten houdt. Voor meer informatie kijk
op www.aalsmeer.nl voor de handige folder “Sta stil bij risico’s
op brand”.

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z-2017/055297) Manege en Pensionstal van Haastrecht B.V., verzonden 6 december 2017
- Zijdstraat 6 (Z-2017/037421) Polo Smak Aalsmeer 1 B.V.,
verzonden 6 december 2017

RECTIFICATIE, AANVRAAG ONTVANGEN
- Project Nieuw Calslagen perceel nummer D 2309 en D 2310
kavel 16, (Z-2017/058311), het plaatsen van een tijdelijke
woonvoorziening ten behoeve van de bouw van een woonhuis. Toelichting: in de bekendmaking van 07-12-2017 is
een onjuiste omschrijving van het project vermeld.

t/m 14-12-17 Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2018’ met de bijbehorende stukken (verbeelding, planregels en toelichting)
t/m 15-12-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 298,
1432 EV (Z-2017/039520)
t/m 22-12-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 137,
1432 GG (Z-2017/035146)
t/m 29-12-17 Besluit en bijbehorende stukken m.b.t. vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting voor de gevels van
woningen gelegen aan de wegen “Bosrandweg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stationsweg en Stommeerweg” te Aalsmeer, vanwege
deze wegen mogen ondervinden.
t/m 04-01-18 Aanvraag om omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, logiesvoorziening arbeidsmigranten deelgebied 9, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
t/m 04-01-18 Besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied
10, Japanlaan Zuid-Oost” en exploitatieplan
met de bijbehorende stukken
t/m 11-01-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw OosteindeMachineweg’, concept welstandscriteria en
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder inclusief bijlagen
t/m 11-01-18 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking hebbende stukken en ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers
2005 – Kudelstaartseweg 60
t/m 18-01-18 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg
67-73’, ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Wet geluidhinder , inclusief de bijlagen
t/m 18-01-18 Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening
GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7
- Hotel De Zwerm” met de daarop betrekking
hebbende stukken.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie 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.
- F.A. Wentstraat 7, 1431 KZ (Z-2017/059117), het legaliseren van de vloer en de trap in het bedrijfspand
- Rietwijkeroordweg achter 66, 1432 JE (Z-2017/059091),
het aanleggen van in- en uitritten
- Raadhuisplein 16, 1431 EH (Z-2017/059218), het plaatsen
van een bouwvuilcontainer van 22 december 2017 t/m 2
januari 2018
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z-2017/059214), het geheel
vernieuwen van een woonhuis
- Aalsmeerderweg 309, 1432 CP (Z-2017/059414), het kappen van 2 bomen op het voor- en achtererf
- Dorpsstraat 83, 1431 CB (Z-2017/059433), het plaatsen
van dakkapellen op de zijgevels
- Oosteinderweg 443, 1432 BJ (Z-2017/059777), het legaliseren van een reeds aangebrachte verdiepingsvloer en trap
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Oosteinderweg 92, 1432 AN (Z-2017/052712), het kappen
van een zieke kastanjeboom naast de woning. Verzonden:
04-12-2017
- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2017/052532), het tijdelijk opslaan en overslaan van goederen op een aantal met
bouwhekken afgezette parkeerplaatsen nabij korfbalvereniging VZOD van eind oktober tot omstreeks eind december. Verzonden: 07-12-2017
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 met zes weken verlengd:
- Zijlijnstraat 43 en Doelstraat 14, 1433 DC (Z-2017/051330),
het inrichten van een tijdelijke bouwplaats, het aanleggen
van 2 dammen met duikers ten behoeve van een inrit naar
de bouwplaats en het plaatsen van houten meerpalen in de
primaire watergang.
Vergunning geweigerd *
Toelichting: het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/036178), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren van hogere
lichtmasten en het aantal gerealiseerde parkeerplaatsen.
Verzonden: 06-12-2017.
Buiten behandeling gesteld *
Toelichting Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene
wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Hornweg 308, 1432 GT (Z-2017/052069), het vervangen
van de kozijnen aan de voorzijde en het aanpassen van de
erker. Verzonden: 06-12-2017
Meldingen akkoord
- Sierteeltstraat 25, 1431 GM (Z-2017/058838), activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van het bedrijf Waterdrinker Aalsmeer BV
- Sierteeltstraat 127, 1431 GM (Z-2017/059179), activteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Floris Holland
BV

TER INZAGE

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 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 hebbende 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 inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 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 donderdag 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 belanghebbende 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 burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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De Schijnwerper op...

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Ed Kriek: “Eindelijk meer tijd
voor mijn kleinkinderen”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt
een Aalsmeerder of Kudelstaarter een zevental vragen voorgelegd
over zijn of haar interessante leven.
Annemieke Hollander, die momenteel druk bezig is met de voorbereidingen van de Roparun, was van
de zomer aan het woord. Deze keer
is het de beurt aan Ed Kriek. Hij is
gestopt als voorzitter van de winkeliersvereniging, neemt een stapje terug uit de optiek en heeft dus
meer tijd voor andere zaken, waaronder zijn kleinkinderen.
Wie ben je?
“Ik ben Ed Kriek, eenenzestig jaar,
geboren in Rotterdam. Met mijn
eerste vrouw Jolanda was ik vierentwintig jaar samen toen zij overleed
aan een zeldzame ziekte. Ik ben in
2006 hertrouwd met Marjolijn Kauling, zij is eigenaresse van Denise Fashion. Ik heb een dochter, Shiri, van vijfendertig, een zoon Raphael van tweeëndertig en vier kleinkinderen in de leeftijd van twee, vier,
zes en acht. Dat is geweldig. Ik geniet daar zo van. Marjolijn ook hoor.
We zijn allemaal blij met elkaar.”
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik woon in Hoofddorp, maar voel
me Aalsmeerder. Na opleidingen in
Rotterdam ben ik in een brillenzaak
in Rijswijk terechtgekomen, maar
omdat ik graag ondernemer wilde
worden en in een vakblad een advertentie zag staan dat ze bij Het
Brillenhuis in Aalsmeer een bedrijfsleider zochten, met mogelijkheid tot

overname, ben ik deze kant op gekomen. Dat is in 1979 geweest. Intussen kent iedereen mij hier.”
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“In 1988 kon ik Het Brillenhuis overnemen, toen zijn we gaan verbouwen en hebben de naam veranderd
in Ed Kriek Optiek. Inmiddels is de
naam gewijzigd in EyeCare Ed Kriek
Optiek, een mooie samenwerking.
Het vak is hartstikke leuk. Ik vind
het heerlijk dat ik nog steeds drie
dagen in de winkel bezig ben. Wat
het vak zo leuk maakt is het omgaan
met mensen, met mode en met het
medische. Administratie heb ik ook
een tijd gedaan, maar dat doe ik niet
meer. Het is in ieder geval erg afwisselend.”
Wat zijn je hobby’s?
“Sport in het algemeen. Doen en kijken. Hardlopen (jaren marathons gelopen), wandelen om gezond bezig te
zijn, lezen, tuinieren, studeren (vooral
Nederlandse kunstgeschiedenis) en
reizen. Ik wil in mijn leven zoveel mogelijk zien. Op mijn bucketlist staat
Antarctica. Daar wil ik ooit mijn favoriete dier live spotten; de pinguin. Misschien wel leuk om te vertellen is dat ik vroeger hoog bij Sparta heb gevoetbald, maar werd afgekeurd voor een profcontract door
een zwakke rug. Natuurlijk baalde ik,
wist niet wat ik dán moest gaan worden, maar mijn buurman was directeur van de ambachtsschool en heeft
mij warm gemaakt voor de optiek. Ik
heb daarnaast jarenlang bij VVA in

het derde team gevoetbald, heel gezellig. Vooral hobbymatig dus, net
als tennissen en squashen. Ja, sport
is echt een hobby. En Sparta is nog
steeds mijn club.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Leuke mensen met de mentaliteit (net als Rotterdammers) van
‘niet lullen maar poetsen’, vriendelijk, harde werkers. Wat ik al zei; ik
voel me echt Aalsmeerder en heb
veel connecties opgebouwd. Zodoende ben ik in de Winkeliersvereniging terechtgekomen. Dat heb ik
vierentwintig jaar gedaan, waarvan
dertien jaar als voorzitter. Dat heb ik
altijd met heel veel plezier gedaan.
Begin dit jaar ben ik eruit gestapt
om de jongere generatie een kans
te geven. Ik ben wel nog steeds lid.”
En wat zou je willen veranderen
in het dorp?
Ed begint te lachen, want hoeft niet
meer politiek correct te antwoorden en zegt resoluut: “De toegankelijkheid. De slechte manier waarop je in het centrum komt, al vanaf
de snelweg. Tja, en dagelijks heb ik
uitzicht op de net niet, of bijna wel
ongelukken die hier op het kruispunt gebeuren, zes, zeven keer per
jaar gebeurt het dat er iemand binnenkomt die is aangereden of dat er
iets heeft plaatsgevonden en twee
tot drie keer per jaar komt daar zelfs
een ambulance aan te pas. Dat zou
aangepakt moeten worden! Er moet
een rotonde komen. De lijnen echter
tussen gemeente, Provincie en con-

Lunchen
in Wijkpunt voor Elkaer
In verband met het kerstdiner
is er op woensdag 20 december
géén avonddiner. Komt u niet op
het kerstdiner? Geef u dan - indien
gewenst - op voor het lunch
menu.

sument zijn veel te lang. Ze moeten
meer luisteren naar wat er leeft. We
hebben de mooiste toeristische attracties hier; water, een bijzondere
dorpskern, de bloemenveiling. Oh,
nog iets: Dit is een Bloemendorp,
maar dat zie je nergens terug als je
Aalsmeer inrijdt. Zonde. Maar goed,
ik wil positief afsluiten; Aalsmeer
heeft het grootste verenigingsleven
van Nederland, Aalsmeerders zijn
zeer sociaal en hebben veel voor elkaar over.”
Wil je een leuke (of minder leuke)
ervaring met de lezer delen?
“Ik heb zoveel leuke anekdotes over
de zaak; er kwam bijvoorbeeld eens
een man binnen, die wilde zijn fiets
niet buiten laten staan, dus nam hij
die mee de zaak in en ging op z’n
gemak een broodje zitten eten. We
hebben wel eens een vrouw gevonden in het toilet met een heroinespuit in haar arm en er was een
klant die zo verschrikkelijk moe was
dat ze hier drie uur heeft liggen slapen. Ook was er eens een mevrouw
die van ons uitleg kreeg over haar
contactlenzen. Er was vroeger een
pilletje dat je bij de vloeistof moest
doen, maar de dame begreep het
niet helemaal en maakte de fameuze opmerking: ‘Heb ik álles gehad
voor het schoonmaken van mijn
lenzen, moet ik nog pillen slikken
ook!’ We lagen in een deuk. Hebben
het daar nog altijd over.”
Door Miranda Gommans

VVD Aalsmeer op bezoek
bij Bosman van Zaal
Aalsmeer - Vrijdag 8 december
was de VVD fractie op bezoek bij
Bosman van Zaal. Bosman van Zaal
is een wereldspeler op gebied van
overdekte groeisystemen voor zowel groenten, bloemen als planten.
Uniek aan dit bedrijf is dat de hele
keten in eigen handen is, van ontwerp tot productie en uitvoering. Dit
geldt zowel voor de kassen zelf als
voor de hele logistiek in de kas. De
VVD fractie werd eerst grondig geinformeerd over de laatste ontwikkelingen bij Bosman van Zaal. De
meest recente innovaties en aansprekende projecten werden getoond. Daarna werd volop ingegaan op de brand die afgelopen zomer plaats vond op de locatie in De
Kwakel. Binnen 24 uur na de brand
werd een vervangende locatie vlakbij gevonden en gedeeltelijk inge-

richt. Uiteraard met behulp van alle leden van dit echte familiebedrijf. Ook werden de plannen voor
nieuwbouw in Aalsmeer getoond.
Alles op één locatie is de wens van
Bosman van Zaal en daarvoor zijn
de plannen in een afrondend stadium. Naast de 200 medewerkers,
zijn er voldoende vacatures. Het is
een leerbedrijf en er werken vele arbeidsgehandicapten. Voor gemotiveerde krachten is zeker nog plaats.
VVD fractievoorzitter Robert van
Rijn over Bosman Van Zaal: “Echt
een wereldspeler die voorop loopt
in ontwikkeling en innovatie van de
groensector. Goed om te zien dat dit
bedrijf voor veel werkgelegenheid
zorgt en als opleider voor veel jonge mensen fungeert. Ik ben trots op
dit soort bedrijven met een hart voor
Aalsmeer.”

“Door Zaai heb ik een betere kijk gekregen”

Roy Baarse: Iedere dag
vrolijk naar het werk
Aalsmeer - Wegens het succes van
het coach project Zaai biedt de gemeente Aalsmeer ook dit seizoen
startende ondernemers de mogelijkheid zes maanden lang het coachtraject te volgen bestaande uit
een aantal masterclasses, intervisie avonden, individuele en plenaire
coachsessies. Dit jaar hebben zich
27 Zaailingen aangemeld en zijn er
uiteindelijk 20 kandidaten die mo-

gen deelnemen aan dit project. Het
project wordt mede gesteund door
Ondernemend Aalsmeer en Rabobank regio Schiphol. Roy Baarse is
24 jaar en de jongste ‘Zaailing’, maar
heeft ondanks zijn leeftijd al een pak
aan ervaring. Het zijn de tragische
omstandigheden - de onfortuinlijke
tragische dood van zijn vader - die
hem al op jonge leeftijd vroeg wijs
hebben gemaakt.
Geboren voor het vak
“Kijk”, hij laat één van de auto’s in
de showroom zien. “Dat is een model geproduceerd in december 2012
terwijl het model in 2013 pas werd
geproduceerd, dit is dus een uniek
exemplaar. Ik ben gaan zoeken in
het jaarboek van 2012 en daarin
staat deze auto op de foto: hier dat
is ‘m!” Hij ziet er opgetogen uit. Zijn
voorkeur gaat vooral uit naar jong
gebruikte Duitse auto’s, zoals de Audi, BMW, Porsche en VW. “Ik koop in
wat ik mooi vind, ik blijf heel dicht bij

Start bouw 42 appartementen

Eerste paal in de sneeuw
in Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Op maandag 11 december is de bouw van de twee appartementengebouwen D1 en E in het
nieuwbouwplan Dorpshaven-Zuid
officieel gestart. Het project is ontwikkeld door Timpaan uit Rijsenhout en deze twee gebouwen worden gerealiseerd door Bot Bouw BV
uit Heerhugowaard. Er werd in de
sneeuw een officiële handeling verricht door het slaan van een symbolische eerste paal door wethouder
Robbert-Jan van Duijn, samen met
twee kopers en een aantal medewerkers van Timpaan en Bot Bouw.
Na de officiële handeling was er een
bijeenkomst georganiseerd voor de
toekomstige bewoners van de gebouwen en de overige betrokkenen
van het project in Het Wapen van
Aalsmeer. Wethouder Robbert-Jan
van Duijn sprak de nieuwe bewoners
toe: ”Wij zijn verheugd dat nu gestart
is met de bouw van de laatste twee

appartementengebouwen van het
project in deze wijk. De gemeente
heeft voor een aantal tweekamerappartementen de starterslening aangeboden en hier is door een diverse kopers gebruik van gemaakt. Zo
voorzien we in woningen voor starters in Aalsmeer.” De appartementengebouwen D1 en E bestaan in
totaal uit 42 appartementen. In mei
dit jaar is de verkoop gestart en nog
voor de zomervakantie waren alle
appartementen verkocht door Eveleens Makelaars en EKZ|Makelaars.

mijzelf, er staat hier geen auto die ik
niet mooi vind.” Van iedere auto die
hij inkoopt en verkoopt kent hij elk
onderdeel.

binnen Zaai één van de weinigen die
ook met personeel heeft te maken.

Blij met Zaai
Roy is blij met Zaai. “Door de plotseling ontstane situatie heb ik in een
hele korte tijd heel veel moeten leren. Ik liep tegen problemen aan
waarvoor ik niet direct een oplossing
had. Ik kom als jong persoon terecht
in een situatie die voor de mensen
op de werkvloer al dertig jaar hetzelfde is en wanneer het roer dan
omgaat, omdat ik denk dat dit beter is, dan is dat wennen. Het is Zaai
die mij onder andere daarin coacht.
Ik heb al zoveel geleerd dat ik nu
binnen het bedrijf kan toepassen.
Coach Anja de Die kon mij uitleggen waar voor mij de mogelijkheden
liggen. Het was een positieve ervaring. Ik heb een betere kijk gekregen wie ik ben, waardoor ik efficiënter en toekomst gerichter kan werken. Ik ben voor een heel team verantwoordelijk. Daarom zijn de keuzes die ik maak belangrijk.” Roy is

Grondgebonden woningen
Afgelopen november is door deze
makelaars ook gestart met de verkoop van de laatste 24 grondgebonden woningen in Dorpshaven-Zuid.
Hiervan is de verkoop inmiddels in
volle gang. Het is de bedoeling dat
de bouw van deze woningen volgend
jaar rond de zomer zal beginnen.

Struikelblokken
Het interessante van de Zaai intervisie avonden is onder andere de
verscheidenheid aan ZZP’ers. Het
kan op de context van Anja de Die
en Kirsten Verhoef geschreven worden, die voor de selectie van de intervisiegroepen hebben gezorgd.
“Je loopt altijd tegen dingen aan die
je niet verwacht en wanneer je die
kan delen met andere ondernemers
dan sterkt je dat. Wij zijn dagelijks
met hele andere dingen bezig, maar
kennen toch allemaal dezelfde struikelblokken. Inmiddels vormen wij
een hecht team, wij delen onze ervaringen en helpen elkaar met het
vinden van oplossingen. Ik had wel
gehoopt dat er wat meer mensen
van mijn leeftijd zich hadden aangemeld bij Zaai” Roy is in een korte
periode veel ouder geworden, maar
wanneer hij het bedrijf binnenstapt
wordt hij zo vrolijk van al die mooie
auto’s. Wie krijgt op zijn 24ste zulke
mogelijkheden? “Het is zo leuk om

Op vrijdag 22 december staat
er een uitgebreide lunch op het
menu in Wijkpunt voor Elkaer.
vanaf 17.00 uur zal Wijkpunt voor
Elkaer gesloten zijn en komt het
avonddiner komen te vervallen.
Tijdens de lunch serveren we een
luxe menu: Vooraf een komkommer crèmesoep met stokbrood
en kruidenboter. Daarna krijgt u
een varkenshaas in champignonroomsaus met broccoli en amandelen geserveerd. Met daarbij
duchesse-aardappelen en een
heerlijke bietensalade met appel,
feta, cashewnoten en honing. Als
dessert, karamelijs met slagroom
naar keuze. De kosten bedragen
€ 12,- Voor meer informatie of
reserveren kunt u bellen met
onze gastheer of gastvrouwen op
nummer 0297-820979. U bent van
harte welkom vanaf 12 uur.

Optreden
in wijkpunt Voor Elkaer
Op vrijdag 22 december is
er is samenwerking met het
inloopcentrum een optreden
van de muziekschool van Irma
Zethof. Er worden kerstliedjes
gezongen en gespeeld door
kinderen. De kosten voor deze
gezellige middag zijn € 5,inclusief koffie/thee. Aanvang:
15.00 uur. Consumpties na
afloop zijn voor eigen
rekening.
Wijkpunt Kudelstaart tijdens
de feestdagen:
Zondagmiddag
24 december
Is het wijkpunt geopend van
14.30-16.30 uur.
Maandag 25 december
Eerste kerstdag is het wijkpunt
gesloten.
Dinsdag 26 december
Tweede kerstdag geopend
van 10.30-12.00 uur.
Gezellig koffie drinken met
vrijwilligers van de Meerkerk.
Vrij entree.

Plaatsing van zo’n 530 panelen

Zonnedak op Hoogvliet
aan Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Op supermarkt Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg komen
honderden zonnepanelen. Daarmee
heeft de supermarkt meteen één
van de grootste zonnedaken van
Aalsmeer. De panelen worden geplaatst door energiebedrijf Nuon.
Ruim 133.000 kWh stroom per jaar
verwacht Hoogvliet op te wekken
met zo’n 530 zonnepanelen op het
dak van de supermarkt. Dat is evenveel elektriciteit als ongeveer 30
huishoudens jaarlijks gebruiken.
“Wij willen onze impact op het klimaat verkleinen”, verklaart Robert
Langman, hoofd technisch beheer
van Hoogvliet Nederland. “Door zelf
onze eigen energie op te wekken
zorgen we daarvoor. Tegelijk proberen we efficiënter om te gaan met
ons energieverbruik. Energiebesparing en investeren in duurzame
energie zijn MVO-prioriteiten van
ons bedrijf.” Robert Langman verwacht dat begin volgend kalender-

jaar de eerste panelen geïnstalleerd
worden op de Hoogvliet.
“Bij een modern bedrijf hoort gewoon dat je ook investeert in duurzame energie”, zegt Wijnand Tjepkema, relatiebeheerder van energiebedrijf Nuon. “Als Nuon zijn we
al lange tijd in gesprek met Hoogvliet. Het bedrijf heeft ontzettend
veel ruimte op allerlei daken. Niet
alleen in Aalsmeer, maar ook elders
in Nederland. Tegelijkertijd gaat de
prijs voor zonnepanelen omlaag en
verbetert de techniek jaarlijks, zodat
er zelfs met weinig zon toch energie opgewekt kan worden. En ook
financieel kan het uit: zeker in combinatie met de aantrekkelijke SDE+regeling kan er een mooi rendement gemaakt worden. Als Nuon
zijn we natuurlijk trots dat we dit
voor Hoogvliet mochten verzorgen.
We feliciteren hen met deze mooie
stap en wensen hen een toekomst
toe met vooral veel zon!”

Wijnand Tjepkema van Nuon en Robert Langman van Hoogvliet Supermarkten
onthullen het zonnepanelen-logo.

Kerstdiner voor iedereen in Kudelstaart

Place2Eat Christmas
Edition in Place2Bieb
Kudelstaart - De feestdagen komen er weer aan. In Place2Bieb
kunnen ze er geen genoeg van krijgen en gaan van donderdag 21 december een extra feestavond maken. Op deze dag wordt er namelijk
een kerstdiner georganiseerd in het
centrum in Kudelstaart. Iedere week
vindt op donderdag de Place2Eat
plaats in Place2Bieb. Jongeren koken en eten dan samen. In samenwerking met de Binding, Kitchen
Angels en DOCK gaan enthousiaste
jongeren uit Kudelstaart en omgete kunnen knallen. Ik ga iedere dag
vrolijk naar mijn werk.” Het persoonlijke contact met zijn klanten vindt
hij heerlijk. “Het zijn mensen die
voor meerwaarde willen gaan.” Dat
herkent Roy in hen. Voor informatie:
Kirsten Verhoef project organisator,
via 0297-366182 of via kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

ving dit keer uitgebreid koken voor
de hele buurt. Iedereen is welkom!
Het is een speciale Place2Eat Christmas Edition dus kom gerust netjes gekleed. Van black tie tot casual
chic. Kerst is inmiddels dé gelegenheid om je op te doffen. Voor 5 euro
kan genoten worden van een driegangen kerstdiner inclusief drankje.
Opbrengst voor Serious Request
De opbrengst van dit diner gaat
naar Serious Request. De dj’s zetten
zich dit jaar in voor een actie van
het Rode Kruis om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd raken meer dan vier miljoen familieleden elkaar kwijt door een ramp of
conflict. Eet mee en help tegelijkertijd mensen in nood! Stuur een mail
naar wwaal@dock.nl om je aan te
melden, dit kan tot en met 19 december. Het diner op donderdag 21
december is van 18.00 tot 20.00 uur
in de Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1.
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Diny Maarse in zonnetje gezet voor haar inzet

Elly Tas veertig actief voor
Rode Kruis Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week woensdagavond waren de mensen van de
chauffeurspool en de flex-vrijwilligers van het Rode Kruis Aalsmeer
bijeen in een van de zaaltjes van het
Parochiehuis. Het was een zeer gezellige avond waarbij de dames coordinatoren van deze groepen gezorgd hadden voor gebak bij de koffie en een bitterbal bij de borrel.

Activiteiten en begeleiding in Ontmoetingscentrum

Nieuwe mogelijkheden voor
jonge mensen met dementie
Aalsmeer - Dementie treft niet alleen mensen van 80 jaar en ouder.
Ook mensen van 50, 60 of 70 jaar
oud kunnen de diagnose dementie
krijgen. Deze mensen worden gezien als jong, want ze staan nog met
twee benen in de maatschappij en
hebben vaak nog veel plannen. De
gevolgen dementie zijn voor deze
groep dan ook heel ingrijpend; dementie - of hersenschade van andere orde - zet hun wereld op zijn kop.
Daarom is het begrijpelijk dat de behoeften van deze groep ook anders
zijn dan die van 80-plussers. Aan
deze behoeften wordt bij de dagbesteding voor jonge mensen met dementie invulling gegeven met een
ondersteuningsprogramma.
Op maandag en vrijdag (dit kan
veranderen) worden mensen omstreeks 10.00 uur verwacht voor de
koffie. De inhoud van het programma wordt in samenspraak met de
deelnemers samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met
de individuele behoeften. Zo kan
het zijn dat de één zich met name
richt op de digitalisering van allerlei zaken en dat de ander tekenend
en schilderend prachtige projecten
tot stand brengt. Ook zijn er gezamenlijke activiteiten, zoals de gespreksgroep, waarbij de gevolgen

van dementie met elkaar besproken kunnen worden. Het uiten van
emoties is belangrijk om verder te
kunnen met je leven en de mogelijkheden te blijven zien. Een andere gezamenlijke activiteit is het volgen van en meedoen aan het landelijk bekende programma ‘Nederland
in beweging’. De intensiteit van deze beweeggroep ligt iets hoger als
de gemiddelde intensiteit van een
beweeggroep voor ouderen. Tijdens
de gemeenschappelijke lunch bestaat de mogelijkheid om ontspannen met elkaar in gesprek te zijn.
Deze dagbesteding voor jonge mensen is onderdeel van het Ontmoetingscentrum en vindt plaats in gebouw Irene in de Kanaalstraat in de
ruimte Achterom. De ruimte heeft
een eigen ingang en een eigen tuin
die door de groep zelf onderhouden wordt. De groepsgrootte zal beperkt zijn, zodat de verbinding een
belangrijke rol kan spelen. Het voornaamste is dat deze groep mensen
zoveel mogelijk in hun kracht gezet
wordt, zodat zij het maximale uit het
leven kunnen halen.
De begeleider op de groep richt zich
op de individuele behoefte van elke
deelnemer. Er wordt gezocht naar
passende arbeids- of activiteitmogelijkheden. Dit kan binnen het ge-

bouw zijn of in de nabije omgeving.
Ook binnen de organisatie liggen er
soms taken die, als ze aansluiten bij
talenten en vaardigheden, kunnen
leiden tot mooie gezamenlijke projecten, zoals het mede inhoud geven
aan leerbijeenkomsten, het rondleiden van bezoekers die meer willen
weten over de groep of het ordenen
van materialen, etc.

Chauffeurspool
De chauffeurspool bestaat uit mensen die regelmatig of op oproep
mensen van huis ophalen en terugbrengen als er een evenement
of activiteit plaats vindt. Flex-vrijwilligers zijn mensen die af en toe
gebeld worden als er voor bepaalde activiteiten extra mensen nodig
zijn. Voor deze avond had Elly Tas
een uitnodiging ontvangen, omdat
zij al zo’n 15 jaar als chauffeur van
de chauffeurspool fungeert. Echter
daarvóór was zij 25 jaar lang penningmeester van afdeling Aalsmeer.
Zij werd daarbij gesteund door haar
man Jaap Tas en samen hebben zij
al die jaren de financiële zaakjes
prima op orde gehouden.

Expertise
Het ontmoetingscentrum bestaat 10
jaar en binnen het team is er een
enorme expertise ten aanzien van
dementie. Er is een nauwe samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en casemanagers en
het ontmoetingscentrum is aangesloten bij de regionale projectgroep
die zich inzet voor deze doelgroep.
Naast het hebben van veel kennis,
zijn de medewerkers ook trots op de
manier waarop zij deelnemers ondersteunen. Samenwerking is het
motto van het ontmoetingscentrum.
De deelnemers en de vrijwilligers
vormen samen het programma, de
professional gebruikt zijn/haar kennis voor het aandragen van ideeën
en maakt de uitvoering mogelijk.
Voor vragen en informatie kan contact opgenomen worden met Ellen
Millenaar via 06-22468574.

Veel regen, maar gezellig
tijdens de Wintermarkt
Aalsmeer - Het zat de organisatie van de wintermarkt in het Centrum afgelopen zaterdag 9 december niet echt mee. Bij het inrichten
van de stands viel er een flinke regenbui en ook tijdens de markt hadden de kraamhouders te maken met
enkele hele flinke plensbuien. En
dat was jammer, want er werden allerlei leuke en verschillende artikelen te koop aangeboden.
De Wereldwinkel had in haar kraam
de bij velen bekende mazzeltas en
deze vond weer gretig aftrek. Ook
kerstdecoraties waren te koop, leuk
houtsnijwerk, kinderkleding, jassen,
overhemden voor mannen en spijkerbroeken voor lage prijzen. Ook
aparte tassen, diverse (zelfgemaakte) sieraden, portemonnees en onder andere allerlei huisjes en dingen
om de vogels in de tuin te voeren.
Ook enkele verenigingen waren

aanwezig, de politieke partij D66
zette zich in de kijker en ondermeer werden bloemen voor Serious Request verkocht. De innerlijke mens kon zich warmen aan oliebollen en versgemaakte erwtensoep. Voor een gezellig (kerst)sfeertje droeg een kerstmannen-orkest
zorg. Gelukkig voor alle deelnemers
en de organisatie (Meer Aalsmeer)
hadden toch veel inwoners de moeite genomen om naar het Centrum te
kopen. Gewapend met paraplu namen allen de tijd om de artikelen
in de kramen te bekijken. Wie overigens in de late middag een bezoek bracht aan de Wintermarkt had
mazzel, de laatste twee tot bijna drie
uur is het droog gebleven en was
er zelfs af en toe een waterig zonnetje te zien. Jammer van het weer,
maar toch wel heel gezellig deze extra reuring in het Centrum!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Oorkonde en bloemen
Oud-oud voorzitter Nico van der
Maat en oud voorzitter Jan Kwak,
beiden als flex-vrijwilliger ingeschreven, waren die avond ook aanwezig en het deed Elly en Jaap heel
veel plezier dat zij door Nico werden
toegesproken. Hij had alle data en
jaartallen paraat en gaf een leuk inkijkje hoe het er in het verleden bij
het Rode Kruis in Aalsmeer aan toe
was gegaan.
De versierselen en oorkonde van
het Rode Kruis en de bos bloemen,
die horen bij een 40 jarig jubileum,
werden na zijn dankwoordje door
de huidige voorzitter, Dick Overkleeft, opgespeld.
Aangepaste vakanties
Ook werd die avond Diny Maarse
in het zonnetje gezet. Zij heeft een
flink aantal jaren de ‘aangepaste vakanties’ geregeld waardoor heel wat
Aalsmeerders de mogelijkheid kregen om een weekje van een vakantie te genieten in een van de hotels
van het Rode Kruis of op de Henri
Dunant. Zowel de Henri Dunant als
de zorghotels zijn geen eigendom

van het Rode Kruis meer en daarom
is deze activiteit gestopt. Reden ook
voor Diny om wat anders te gaan
doen. Zij kreeg een grote bos bloemen van het Bestuur met dank voor
haar inzet en enthousiasme.
Meer weten over het Rode Kruis
Aalsmeer of ook (flex)-vrijwilliger worden? Kijk dan op de website voor meer informatie of stuur een
mail naar jnoordam@rodekruis.nl.
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Ambacht van molenaar
op UNESCO lijst

Traktatie totaal 50.000 euro

Bijdrage Meerlandenfonds voor
verenigingen en goede doelen
Rijsenhout - Op donderdag 7 december hebben 112 goede doelen
en verenigingen in de Witte Kerk in
Nieuw-Vennep een bijdrage ontvangen uit het Meerlandenfonds. Ook
in 2017 heeft Meerlanden een bedrag van 50.000,- in het fonds gestort om goede doelen en (sport)
verenigingen te ondersteunen.
Onmisbaar
Bij de toekenning van een bijdrage
uit het fonds is gekeken of verenigingen en goede doelen laten zien
dat ze met hun initiatief de buurt
verbeteren en het welzijn van mensen vergroten. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Wij
zetten ons elke dag in voor een
duurzame en prettige werk- en leefomgeving voor iedereen in de regio.
Daarbij zijn de inspanningen van
goede doelen en verenigingen onmisbaar. Het is daarom elk jaar weer
een feest om de cheques uit te reiken.” Dit jaar was alweer de elfde
editie.
Waardering van wethouders
Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit het
Meerlandenfonds ontvangen, zijn
actief in het verzorgingsgebied van
Meerlanden. Namens diverse gemeenten waren wethouders aanwezig om in de Witte Kerk de cheques
te overhandigen en hun waardering
uit te spreken richting alle vrijwilligers. Voor Aalsmeer was wethouder
Ad Verburg aanwezig en volgens
hem heeft Aalsmeer de mooiste kinderboerderij van de regio.
23 Verenigingen in Aalsmeer
Kinderboerderij Boerenvreugd was
1 van de totaal 23 verenigingen en

goede doelen uit Aalsmeer en Kudelstaart, die getrakteerd is door het
Meerlandenfonds. De kinderboerderij kreeg liefst 625 euro. Opvallend was de cheque voor de Voedselbank. De stichting kreeg 1 jaar
lang gratis afvalverwerking. Oostoogst, de kweker van groenten en
fruit voor onder andere de Voedselbank, mocht een cheque van
681 euro in ontvangst nemen. Wiol
& Willem Barendsz. mag een bedrag van 573 euro besteden aan
de scouting. De Vrienden van het
zorgcentrum en de organisatie van
het Weekaatje zijn elk verblijd met
een cheque van 550 euro en het
Cultuurpunt is getrakteerd op een
cheque van 500 euro.
RKDES en het Oosterbad kregen
elk 450 euro en de stichting Kika
Row 447 euro. Cheques van 400 euro zijn uitgereikt aan de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging, de Lijnbaankerk, Dorpshuis
Kudelstaart en de Bindingkampen.
Con Amore kan 412 euro toevoegen
aan de clubkas van het Aalsmeerse
mannenkoor, sportvereniging Omnia kreeg een cheque van 356,33
euro en het Aalsmeers Dictee is
beloond met 350 euro. Cheques
van 250 euro waren er voor smartlappenkoor Denk aan de Buren,
stichting De Vrijbuiter, Kunstkasten Aalsmeer, de Sjoelclub en voor
de beide Zonnebloemafdelingen
Aalsmeer en Kudelstaart. Aquariumvereniging Viva Aquaria is verblijd met een cheque van 225 euro.
Uiteraard zijn alle getrakteerden
bijzonder blij met hun gift van het
Meerlandenfonds. Het zal niemand
verbazen dat het een heel gezellige
en vrolijke middag is geweest.

Voorstel met 73% aanvaard

Leden FloraHolland akkoord
met nieuwe tarieven
Aalsmeer - De leden van bloemenveiling Royal FloraHolland hebben ingestemd met de nieuwe tarieven en contributie voor 2018. CFO
Steven van Schilfgaarde benadrukte dat het tarievenvoorstel tot stand
is gekomen na uitgebreide consultatie van de leden. Voorafgaand aan
de stemming vond een stevige discussie plaats tussen leden onderling en tussen leden en de directie.
Resultaat van de stemming was dat
met ruim 73 % van de stemmen het
voorstel is aanvaard.
Prioriteiten 2018
In zijn toelichting ging Steven van

Schilfgaarde in op de noodzaak van
een nieuwe tariefstructuur. Deze is
nodig om het commitment van leden over de volle breedte van de
coöperatie te verzekeren. In 2018,
met Van Schilfgaarde als CEO, zal
de focus liggen op de verdere uitbouw van Floriday, het digitale platform voor de sierteeltsector. Daarnaast zijn prioriteiten het programma Integrale Logistieke Bedrijfsvoering (ILB) en het verbeteren van de
dagelijkse dienstverlening.
Coöperatie 2020
Jack Goossens, voorzitter van de
raad van commissarissen, stond stil

Vrijdag en zaterdag inzamelacties

Schenk (deel) kerstpakket
aan de Voedselbank
Aalsmeer - Net als andere jaren
is december voor de Voedselbank
weer een drukke maand. Alle 52
weken in het jaar verstrekt de Voedselbank voedselpakketten; momenteel aan ongeveer 30 huishoudens
(ruim 90 personen waaronder ongeveer 30 kinderen) in de gemeente. Er blijft structureel veel voedsel
nodig. December is een maand van
acties en veel mensen en bedrijven
doen dan vaak iets extra’s voor de
Voedselbank. Het is ook een maand
waarin heel veel van de vrijwilligers van de Voedselbank wordt gevraagd.
Wellant College
Aanstaande vrijdag 15 en zaterdag
16 december houdt Voedselbank
Aalsmeer een voedselinzamelingsactie in de winkel van de Jumbo aan
de Ophelialaan. Het concept is al jaren hetzelfde. Winkelend personeel
krijgt bij de ingang een boodschappenlijstje aangeboden. Daar staan
vooral houdbare producten op, die
centraal in de winkel staan opgesteld.
Het winkelende publiek wordt gevraagd om een of meer producten
te kopen en bij de uitgang aan de
medewerkers van de Voedselbank
te geven. De Voedselbank hoopt op
een gulle (Kerst)bijdrage van het
winkelend publiek. De Voedselbank
krijgt hulp van leerlingen van de
business-klas van het Wellant College. Zij houden ook een inzameling
bij de afronding van het programma Coöperatie 2020. Dit programma heeft geresulteerd in de pilot ledenraad. Bij het vormgeven en inrichting van de ledenraad zullen de
leden intensief worden betrokken
in de vorm van bijeenkomsten. “Ik
denk dat we later zullen concluderen dat Coöperatie 2020 het begin is
geweest om het Royal FloraHolland
van de 21e eeuw opnieuw uit te vinden”, zei Goossens.
Afscheid Lucas Vos
Lucas Vos blikte terug op de afgelopen vier jaar als CEO, met bijzondere aandacht voor de strategie Royal
FloraHolland 2020. Aan het slot van
zijn bijdrage bedankte hij iedereen
voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar en wenste hij de sierteeltsector een bloeiende toekomst.
Raad van Commissarissen
Tijdens de ALV werd Joris Elstgeest herbenoemd voor een laatste termijn. Commissaris Cees van
Rijn was niet herkiesbaar. In zijn
plaats is Pascal Visée benoemd. Hij

op school tijdens de Kerstmarkt op
school.
Iets extra’s met feestdagen
Krijgt u van uw werkgever een kerstpakket, maar heeft u dat eigenlijk
niet nodig? De klanten van Voedselbank Aalsmeer zijn er blij mee!
Voor deze 30 gezinnen betekent het
voedselpakket dat ze wekelijks van
de Voedselbank krijgen dat ze weer
een paar dagen eten op tafel hebben en iets extra’s voor de feestdagen is er meestal helemaal niet bij.
De Voedselbank is dan ook blij met
ieder kerstpakket dat wordt gegeven
en geschonken kan worden aan deze gezinnen. Ook aangebroken pakketten zijn welkom. De Voedselbank
heeft vooral behoefte aan voedsel.
Wijn en andere alcoholische dranken mogen en wil de Voedselbank
niet aan haar klanten uitdelen. Een
kerstpakket doneren aan de Voedselbank? Inleveren van een (deel
van het) pakket kan bij de Wereldwinkel in de Zijdstraat 15, Renault
Nieuwendijk aan de Zwarteweg 93
en bij Ford De Hartog aan de Madame Curiestraat 3, Kudelstaart. Bedrijven die kerstpakketten over hebben, en deze willen doneren, worden
gevraagd contact op te nemen via
06-47427573 of via voedseldonatie@
voedselbankaalsmeer.nl. Voedselbank Aalsmeer heeft een eigen website (www.voedselbankaalsmeer.nl)
en is telefonisch bereikbaar via 0637471838.
zal voorzitter van de audit commissie worden. Met 100.000 transacties
per dag en duizenden soorten bloemen en planten is Royal FloraHolland dé internationale marktplaats
en kennispartner die bijdraagt aan
het succes van kwekers en hun
klanten. Royal FloraHolland heeft
een jaaromzet van 4,6 miljard euro en 4.291 leden waarvan 615 buitenlandse leden. Er zijn circa 2.500
klanten. In 2016 zijn er totaal 12,5
miljard stuks bloemen en planten
verkocht. Momenteel zijn er 38 veilingklokken verdeeld over 5 vestigingen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Eelde en Veiling Rhein-Maas).

Blikvanger in Centrum
In korenmolen De Leeuw in het
Centrum ‘werken’ enkele enthousiaste molenaars. Iedere dinsdagmid-

Kerstmarkt Lions Ophelia
weer een groot succes
ge wijze werden geleid door veilingmeester Coos Buis. De gesponsorde
kavels brachten ruim 1.700 euro op!
Ook in de loterij werden mooie prijzen gewonnen. De bar draaide op
volle toeren.
Maar liefst twee koren zongen de
sterren van de hemel: kinderkoor de
Kudelkwetters en Lyda’s Ladies.
Mede dankzij de inzet van de medewerkers en vrijwilligers van de Historische Tuin, de bijdragen van alle
sponsoren, de enthousiaste kraamhouders en de bezoekers kijkt Li-

Meel en bloemmixen
In de molen kunnen verschillende
soorten meel en bloemmixen, onder andere voor brood, pannenkoeken en cake, gekocht worden, evenals pitten, zaden en diverse bakartikelen waaronder speculaaskruiden.
Ook is het mogelijk de molen van
binnen te bezichtigen. Op de eerste verdieping is een vaste tentoonstelling. De Leeuw is iedere dinsdag
open van 13.00 tot 16.30 uur en zaterdag zijn bezoekers welkom tussen 10.30 en 16.00 uur.

Meerlanden sluit zich aan
bij Statiegeldalliantie
Rijsenhout - Grondstoffen- en
energiebedrijf Meerlanden heeft
zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Het bedrijf schaart zich hiermee achter de voorstanders van
een statiegeldsysteem op kleine
PET-flessen en blikjes. Partners in
de Statiegeldalliantie pleiten voor
de invoering van een statiegeldsysteem op alle PET-flessen en blikjes.
Inge Luyten coördinator van de Statiegeldalliantie:
“Zwerfafval vervuilt straten en de
natuur en kost geld om het op te
ruimen. Aangezien plastic flesjes
en blikjes 40% van het volume van
zwerfafval uitmaken, kan statiegeld
op deze eenmalige drankverpakkingen een aanzienlijk deel van het
zwerfafval-probleem eenvoudig en
effectief oplossen. Statiegeld zorgt
voor minder zwerfafval, minder kosten en betere recycling van waardevolle materialen. Dat vinden niet alleen milieuorganisaties belangrijk,
maar ook veel bedrijven, verenigin-

gen en lokale overheden delen dit
standpunt.”
Om te laten zien hoe breed het
maatschappelijk draagvlak voor statiegeld is, verenigen zich meer dan
40 organisaties, verenigingen, gemeenten en bedrijven in de Statiegeldalliantie. Samen vragen zij aan
de regering om in 2018 statiegeld
uit te breiden naar alle petflessen
en blikjes.
Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Zwerfafval staat
al jaren hoog in de lijst van ergernissen in de openbare ruimte. Bij
Meerlanden zetten we ons dagelijks in voor een schone en duurzame leefomgeving. Een omgeving
waarin we zwerfafval liever voorkomen dan genezen. Een statiegeldsysteem stimuleert dat afval weer
grondstof wordt en daarmee het begin van iets moois. Daarom sluiten
we ons graag als eerste grondstoffen- en energiebedrijf in Nederland
aan bij de Statiegeldalliantie.”

mer zijn daar allerlei weidevogels. ’s
Winters is het een fijne plek voor talingen en ganzen. Trek laarzen of waterdichte wandelschoenen aan. De wan-

deling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. Kosten: 5 euro per
persoon, graag gepast en contant betalen. De wandeling start bij de parkeerplaats aan de Bosrandweg, in het
zuiden van het bos. Aanmelden via
020-5456100, www.amsterdamsebos.
nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5,
iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

onsclub Aalsmeer Ophelia terug
op een bijzonder geslaagde kerstmarkt. De opbrengst van deze dag
bedroeg ruim 4.500 euro. Deze komt
ten goede aan de Stichting Kinder-

fondsen Nederland. Deze Stichting
zet zich in voor kinderen (in deze regio) die beneden de armoedegrens
leven.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wandeling in Schinkelpolder
Aalsmeer - Op zondag 24 december
om 14.00 uur neemt de boswachter
belangstellenden mee voor een wandeling in de Schinkelpolder. In de zo-

dag en zaterdag zijn ze aanwezig en
laten de wieken vrolijk draaien. De
Leeuw stamt uit 1547 en is een blikvanger waar menig inwoner trots
op is. Niet altijd is dit zo geweest. In
de jaren negentig wist de gemeente de zwaar verwaarloosde molen in
handen te krijgen. In 1993 is gestart
met een rigoureuze verbouwing en
in april 1996 is de molen officieel in
gebruik gesteld.

Minder zwerfafval, betere recycling

Op stap met de boswachter

Drukte in de Historische Tuin

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
9 december organiseerden de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia voor de derde keer hun overdekte kerstmarkt. Deze vond plaats in
de Historische Tuin en was wederom een groot succes. Het was de
hele dag door een gezellige drukte.
In de prachtig ingerichte kramen
was een variëteit aan mooie producten te koop. Radio Aalsmeer zond
de hele dag vanaf de kerstmarkt uit.
Er werden twee veilingen gehouden die op professionele en geesti-

Aalsmeer - Het ambacht van de
molenaar is erkend en geplaatst op
de Internationale UNESCO lijst voor
Immaterieel Erfgoed. Een prachtige erkenning voor alle molenaren in
Nederland.
Op donderdag 7 december is bekend gemaakt dat het de landelijke
molenorganisaties is gelukt dit immaterieel erfgoed te beschermen
en te behouden voor de toekomst.
Het ambacht ‘molenaar’ staat nu officieel op de Internationale UNESCO lijst voor Immaterieel Erfgoed.
De molenaars zijn trots op deze erkenning. “Het is echt bijzonder dat
ons ambacht op deze manier internationaal erkend wordt. We hopen
dat het enthousiasme voor het molenaarsambacht hierdoor nog groter wordt.’’
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Position Paper Schiphol unaniem aangenomen

Aalsmeer wil een meer
‘menselijkere’ buurman
Aalsmeer - De baangebruikcijfers van Schiphol kwamen afgelopen donderdag 7 december ter
sprake in de raadsvergadering. Zijn
er echt meer dan 500.000 vluchten
uitgevoerd door Schiphol dit jaar?
Volgens de cijfers van BAS liefst
512.252 vluchten en hier is de gemeente niet blij mee. Gezien de al
grote overlast in de gemeente, vinden de fracties dat de luchthaven
zich aan het Alders Akkoord zou
moeten houden.
Trucje of andere interpretatie
De cijfers werden besproken tijdens
de behandeling van de Position Pa-

per Schiphol waarin Aalsmeer haar
‘positie’ bepaald ten opzichte van
de luchthaven en daarin wordt ook
aangegeven dat meer dan 500.000
vluchten onacceptabel is.
Volgens wethouder Robbert-Jan
van Duijn is het overschreden aantal vluchten inclusief landingen en
stijgingen van privéjets en helikopters. In 2016 betekende dit een verlaging van 17.500 vluchten. “Als we
dit aantal aanhouden, blijft Schiphol
onder de 500.000 vluchten en dus
conform het Alders Akkoord.” En
volgens de officiële totalen is dit inderdaad het geval: Het totale aantal
starts en landingen is 494.973, ex-

clusief klein zakelijk verkeer à 17.279
vluchten. Ronald Fransen van PACT
noemde het een “trucje van Schiphol”, Jan Bouwmeester van de VVD
zei het iets anders: “Een andere interpretatie van de cijfers.”
Iets pittiger
De Position Paper Schiphol is een
gezamenlijke uitwerking van het
college en de gemeenteraad en het
zal daarom niemand verbazen dat
deze ‘visie’ unaniem aangenomen is.
Alhoewel de fracties HAC, PACT en
Kuin vonden dat het wel een tandje
scherper en iets pittiger zou mogen.
“Genoeg is genoeg”, aldus Rik Rol-

leman van PACT. “De grens van visieloos groeien is bereikt, zeker wat
betreft veiligheid en geluidsoverlast
in Aalsmeer”, zo sprak Luuc de Horde van AB. Wethouder Robbert-Jan
van Duijn gaf aan er verder mee aan
de slag te gaan. “Mooi, één geluid
vanuit Aalsmeer voor Aalsmeer.”
‘Tegenaanval’
De ‘tegenaanval’ is in ieder geval ingezet. De bestuurders in Aalsmeer
gaan gezamenlijk een vuist maken
voor inwoners. Het liefst geen nachtelijke vluchten meer, geen vliegtuigen die bochten maken boven wijken, rusturen (even een paar uurtjes geen herrie) en zeker een uitkoopregeling (op maat) voor inwoners die hevige overlast ondervinden en graag willen verhuizen.
Kortom: Aalsmeer wil een minder
luidruchtige en meer ‘menselijkere’ buurman!
De publieke versie van de Position
Paper Schiphol is vanaf begin januari bij de gemeente verkrijgbaar en
te lezen op www.aalsmeer.nl.

BOVENLANDEN

Gezellige reünie eerste 6e
klas van obs Samen Een
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 9
december was een feest van herkenning voor de allereerste zesde
klas van de Samen Eén school (de
vroegere Uiterweg- en Rozenstraatschool). Er was namelijk een reünie
georganiseerd door klasgenoten Bianca Buis en Gerda van der Schilden.
Omdat er in de loop van de lagere schooltijd een aantal klasgenoten verhuisd zijn en dus hun lagere schooltijd elders in Aalsmeer en
omstreken hebben voortgezet, was
het leuke idee ontstaan bij de organisatie om ook dié erbij te vragen.
Sommige klasgenoten hadden elkaar sinds de zomer van 1975 niet
meer gezien, sommige dus al veel
langere tijd niet, maar het leek alsof de tijd wegviel, want wat wás het
leuk en vertrouwd om elkaar weer te
zien! Er was dan ook een opkomst
van 100 procent, terwijl sommigen
toch echt van ver kwamen, België
en Australië bijvoorbeeld.
Om het geheel nog mooier te maken hadden de organiserende dames Buis en van der Schilden zelfs
een rondleiding aangevraagd door
de Samen één school. Gelukkig was
het schoolbestuur bereid om aan
hun verzoek mee te werken en om
15.00 uur stond Karin van Leeuwen,

op haar vrije dag, klaar om de deur
te openen van hun oude school.
Het was gewéldig om een glimp van
het verleden te kunnen zien, en de
verhalen kwamen natuurlijk meteen los. Want wat ís dat mooi, een
groep mensen met gedeelde herinneringen! De één onthoudt wat anders dan de ander, maar zo met elkaar komt er een totaalplaatje tevoorschijn.
Leuk om te zien wat er van allemaal geworden is, vijftigers natuurlijk inmiddels, al een heel stuk van
het pad gelopen, maar nog vol ideeen en plannen. Na de rondleiding
en groepsfoto vóór het toneel waar
de afscheidsavond zoveel jaren terug plaatsvond, is de ‘klas’ naar Café Vleghaar getogen waar nog heel
veel gepraat en gelachen is, maar
vooral genoten is van lekkere soep,
drinken en van elkaar! Door een
aantal klasgenoten is het feest nog
tot in de kleine uurtjes voortgezet en
er gaan nu al geluiden dat het niet
bij deze eerste ontmoeting gaat blijven, de ‘klas’ is nog lang niet uitgepraat! Het was in één woord geweldig! Petra Root-Verhoeve en de andere ‘klasgenootjes’ willen Bianca,
Gerda en natuurlijk de Samen Eén
school en Vleghaar hartelijk bedanken voor deze heel gezellige reünie.

Quaggamosselen houden
water schoon
Aalsmeer - Na mijn eerste verhaaltje over kluchten en bovenland in
Aalsmeer, heb ik leuke reacties gekregen. In de tweede aflevering ga
ik het hebben over mosselen in het
Aalsmeerse watergebied. Ik weet
niet of het jullie ook opgevallen is,
maar de laatste tijd is het water helderder geworden. Kijk maar eens
vanaf de brandweersteiger bovenaan de Zwarteweg in het water, dan
zie je zo de bodem. Dat komt door
de quaggamossel. Dat is geen grap,
we hebben al veel langer driehoeksmosseltjes, maar de quaggamosselen zijn er bij gekomen. Ze komen
beide oorspronkelijk uit het Zwarte
Zeegebied. Ze hebben dus een lange reis achter de rug. De quaggamosssel is vernoemd naar een uitgestorven zebrasoort. Ik noem ze
hier verder maar even zebramosselen, dat klinkt beter vind ik. Ze
hebben de eigenschap dat ze snel
groeien. Kou deert ze niet. Ze nemen vooral algen uit het water op,
zelfs blauwalg lusten ze wel. Daardoor wordt het water helderder en
dat zorgt er voor dat waterplanten
(weer) gaan groeien. Dat zijn goede zaken, maar het moet niet teveel
worden. Heel helder water zonder
voedingsstoffen is niet goed voor
de vissen bijvoorbeeld. En teveel en
te grote waterplanten in de schroef
van je bootje is ook niet echt handig.
De zebramosselen kom je in grote
getale tegen wanneer je een boot
hebt en die uit het water hijst. Dan
zie je hele klonten aan de onderkant van de boot geplakt. De zebramosselen hechten namelijk makkelijk aan harde en gladde oppervlakken. Laatst las ik dat Nederlandse schepen van de VOC in de 17de
en 18de eeuw zo langzaam voeren
door enorme hopen mosselen aan

de bodem. Ook op het deel van beschoeiingen van land dat onder water zit, kan je behoorlijke aantallen
aantreffen. Het is dus niet zo moeilijk om veel zebramosselen te verzamelen. Voor de horeca ondernemers die nu denken dat ze een pannetje zebramosselen op hun menu
kunnen zetten, heb ik slecht nieuws.
Ze zijn niet te eten en slecht voor je
gezondheid. Dat komt door de stofjes die ze opgenomen hebben zoals
metalen, pcb’s en bacteriën.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland houdt de kwaliteit van het water in ons gebied in de gaten. Ze
volgt de ontwikkeling van de zebramossel. Het staat vast dat het water
al schoner geworden is. Samen met
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer
worden er enkele projecten in de
Westeinderplassen uitgevoerd om
de waterkwaliteit op peil te houden
en te verbeteren. Toch mooi dat zoiets gebeurt.
Reacties op dit verhaaltje stel ik erg
op prijs op bob@bovenlanden.nl.

Amstelveen - Op zaterdag 23 december organiseert het Christelijk
gemengde Koor Cum Laude onder
leiding van Wim van Dijkhuizen een
kerstzangavond in de Pauluskerk
te Amstelveen. Elk jaar inspireert
het Kerstgebeuren de mensheid
om te zingen over de komst van Jezus naar deze aarde. Deze Pauluskerk met zijn fraaie orgel en akoestiek is de juiste plaats om een dergelijk gebeuren te organiseren. Er
zijn enkele muzikale gasten uitgenodigd. De Aalsmeerse organist en

pianist Theo Griekspoor is de begeleider van samenzang, koor en solisten. De solo’s worden gezongen
door sopraan Gerda van Eerde en
bariton Ronald Willemsen. Dit duo
zingt vele concerten in de regio en
heeft beloofd voor deze ontmoetingen een prachtig repertoire te brengen. De toegang is geheel vrij. Kom
luisteren en mee zingen deze avond
op weg naar de Kerst. Iedereen van
harte welkom in de Pauluskerk aan
de Wolfert van Borsselenweg 116 in
Amstelveen. Aanvang is 20.00 uur.

Aalsmeer - De weersomstandigheden speelden de gast van ‘Door de
Mangel’ afgelopen maandag parten, daarom probeert hij het aanstaande maandag opnieuw. Verder Kudelstaarts speciaalbier onder de loep, een prijsvraag in ‘Vrij-

verse winkeliers uit Aalsmeer doen
mee en sponsoren leuke prijzen.
Voor twee euro kan iedereen lekker aanschuiven en genieten van
een heerlijke kerstsfeer. Deze activiteit vindt plaats in De Keet van 19.00
tot 22.00 uur aan de Aalsmeerderweg 344. Aanmelden is verplicht in
verband met beperkte ruimte in De
Keet. Opgeven kan door te mailen
naar: keetaalsmeer@gmail.com.

met Paul Buck van bierbrouwerij De
Bezwooren Kerf in Kudelstaart. Met
Paul gaan de presentatoren in gesprek over zijn bier die hij brouwt en
hij verkoopt in de regio Aalsmeer.
Hij vertelt onder andere hoe het
brouwproces gaat.

en Laurens de kerstsfeer alle lekker te kriebelen. Vrijdag maken ze
er dan ook een kerstige uitzending
van. Kim heeft leuke tips met leuke kerst(vakantie) activiteiten, natuurlijk heeft ze al wat leuke kerstmuziek voor je uitgezocht. Ook Steven de Jong komt langs, hij zit op de
Westplas Mavo. Samen met zijn klas
organiseert hij een kerstmarkt en hij
komt daar alles over vertellen. En
wil je iemand (alvast) de kerstgroetjes doen of voor iemand een bijzonder (kerst)nummer aanvragen? Dat
kan! Bel dan vrijdag tijdens de uitzending naar de studio of laat een
bericht achter op de facebookpagina van Let’s Go.

dagavondcafé en ‘Let’s Go’ in kerstsferen.
Kudelstaarts speciaalbier
In de uitzending van ‘Halte Zwarteweg’ deze donderdag 14 december
wordt een interview uitgezonden

‘Let’s Go’ in kerstsferen
Het aftellen naar de kerstvakantie
is begonnen, nog 1 weekje! En na
deze winterse week begint bij Kim

Kerst op Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
9 december vond tijdens de kerstmarkt in de Historische Tuin – tussen de prachtige cyclamen in één
van de oude kassen - de uitreiking
plaats van een cheque van 6.500 euro aan de Stichting ‘Dag van je Leven’. Het bedrag op de cheque was
de netto opbrengst van de traditionele Golfdag die de Lionsclubs LC
Aalsmeer Ophelia en LC Aalsmeer
half september organiseerden. De
cheque werd uitgereikt aan de heren Dirk Box en Rob Langelaan van
‘Dag van je Leven’ door Lia Gardenier en Cees de la Haye als vertegenwoordigers van de beide Lionsclubs.
Reeds vele jaren bezorgt de sympathieke stichting ‘Dag van je leven’
mensen met een lichamelijke en/
of geestelijke handicap uit de regio
Aalsmeer de dag van hun leven. Zij
doet dat onder andere door het op-

zetten van leuke activiteiten. Tijdens
de Feestweek afgelopen september
bijvoorbeeld organiseerde de stichting voor een record aantal van zo’n
500 mensen met een verstandelijke
beperking de jaarlijkse dag van je
leven in de feesttent op het Praamplein. Het werd een geweldige happening. Ook organiseerde de stichting afgelopen zomer de traditionele botendag op de Westeinderplassen voor 400 gehandicapte mensen.
Naast vele vrijwilligers verleenden
onder andere zo’n 75 booteigenaren
met hun sloep, speedboot, motorjacht, zeilboot of praam daar belangeloos hun medewerking aan.
Het bestuur van de stichting is al
weer volop bezig met plannen om
ook in 2018 heel veel mensen wederom de dag van hun leven te bezorgen en het prachtige bedrag dat
zij deze middag ontvingen, komt
daar ongetwijfeld goed bij van pas.

Kerstconcert Con Amore
met accordeontrio
Aalsmeer - Het Aalsmeers Mannenkoor Con Amore verzorgt zaterdag 16 december haar jaarlijkse kerstconcert. Dit keer met medewerking van een accordeontrio. Het
wordt een weerzien met de musici
Drieks Daams, Ton Krijger en Theo
van der Hoorn, die het trio vormen.
De drie hebben al verschillende
concerten gegeven. Soliste tijdens
het kerstconcert van Con Amore
is Hellen van Rooyen en de piano
wordt bespeeld door Oksana Polman. De algehele leiding is in handen van Theo van der Hoorn. Het
programma zal traditioneel, maar
ook zeer verrassend zijn met nummers door koor met soliste, koor a
capella en met het accordeontrio.
Het trio zal solo optreden en met enkele nummers het koor begeleiden.

Soliste Hellen van Rooyen is geen
onbekende van het koor. Zij zal enkele stukken solo zingen, maar ook
met de mannen samen van zich laten horen, onder andere ‘De Cantique de Noel’ staat op het programma. Het mannenkoor heeft ook weer
enkele nieuwe stukken aan het repertoire toegevoegd en staat garant
voor een gevarieerd kerstconcert.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor het concert op zaterdag
16 december in de Open Hof kerk
aan de Ophelialaan. Aanvang is
20.00 uur. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Wie verzekerd wil zijn
van een plaatsje kan kaarten in de
voorverkoop aanschaffen bij Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg, het Boekhuis in de Zijdstraat
en bij de leden van Con Amore.

Verboden kunstkasten in
de schijnwerpers (2)

Aalsmeer - Na een geslaagde bingo in Kudelstaart wordt er in Oosteinde ook een gezellige bingo gehouden. Op maandag 18 december
organiseren jongeren uit Aalsmeer
in samenwerking met de Binding
en Dock een avondje ‘gourmetten
en bingo’.
Iedereen uit Aalsmeer is welkom om
gezellig te eten en bingo te komen
spelen. Dus voor jong en oud! Di-

#MeToo in ‘Echt Esther’
Daarna vertellen Moos Putto, Quirina Kofman en Judith Keessen over
het verdriet dat (machts)-misbruik
als gevolg van angst, afhankelijkheid of een scheve machtsverhouding betekent in het leven van een
vrouw bij ‘Echt Esther’. Natuurlijk is
het misbruiken van een man even
heftig, maar daarover wordt een
andere keer een uur lang over gepraat. Heb je vragen of ervaringen
die je hierover wilt delen? Wellicht
zelfs een artikel over #MeToo dat jij
graag onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar esther@radioaalsmeer.nl

Lions cheque van 6.500,voor ‘Dag van je Leven’

‘De lifsters’ niet zomaar een poster

Maandag ‘Gourmetten en
bingo’ in De Keet

Kerstzangavond met Theo
Griekspoor in Pauluskerk

Uitreiking in de Historische Tuin

Prijsvraag in ‘Vrijdagavondcafé’
Tijdens het Vrijdagavondcafé geeft
presentator Ron Leegwater deze
week een set van twee kaarten weg
voor No Joke The Christmas Edition! Ga naar de facebookpagina van
‘Vrijdagavondcafé’ om te zien hoe
je mee kunt doen. De uitslag hoor
je vrijdag tussen 21.00 en 23.00
uur in Vrijdagavondcafé op Radio
Aalsmeer! Verder natuurlijk de ver-

Aalsmeer - Naast de kunstkasten - beschilderd door Aalsmeerders - staan er binnen de gemeentegrenzen ook enkele ‘verboden’
kunstkasten. Een daarvan is verleden week besproken en deze week
gaat het om een kast die is te vinden op de hoek van de Burgemeester Kasteleinweg en de Dorpsstraat,
vlak naast het fietspad. Ook voor
deze kast is gebruikt gemaakt van
een reeds bestaand schilderij dat is
gefotografeerd door Giovanni Margaroli. Vervolgens afgedrukt op folie en daarna geplakt op de kast die
daarmee de titel ‘kunstkast’ kreeg.
Het schilderij is in de jaren dertig gemaakt door de schilder Ferdinand Erfmann en heeft als titel: ‘De
lifsters’. Het origineel is te zien in het
Huiskamermuseum (zie www.huiskamermuseum.nl).
Het was de bedoeling van Giovanni om aan het voorbij komend verkeer te laten zien dat Aalsmeer een
kunstminnende gemeente is. De
grap van de voorstelling: Liftsters
die tevergeefs wachten op een auto, want stoppen is geheel onmogelijk op deze drukke weg.
trouwde items, zoals de Soulshowclassic, de gezellige meezinger, uitgaanstips en deze week de muzikale mengelmoes van Meindert van
der Zwaard waarin de luisteraar
wordt meegenomen langs muzikale hitfeiten en thema’s.
Anco van Hal op herhaling
Afgelopen maandag kon livestyle
blogger Anco van Hal door de extreme weersomstandigheden niet naar
de studio komen. Daarom werd een
herhaling uitgezonden van de aflevering met Pieter Leegwater van 12
juni. Komende maandag 18 december zal Anco een nieuwe poging ondernemen. De mbo-student noem-

Mogelijk dat de afbeelding op de
kunstkast door de wildplakkers
wordt gezien als ‘zomaar’ een poster, maar dan vergissen zij zich toch.
Jammer dat het initiatief van Giovanni daarom niet tot zijn recht
komt en des te treuriger is dat een
enthousiast vrijwilliger die Aalsmeer
een beetje mooier wil maken ook
nog eens tijdens zijn bezigheden
werd beroofd van zijn camera.
Janna van Zon
de zichzelf een doorzetter, ambitieus en Bourgondisch. Ambities
heeft de jonge Kudelstaarter te over.
“Over 30 jaar ben ik de nieuwe minister-president”, aldus de JOVD-er.
Aanstaande maandag is hij de 193e
en laatste gast van 2017 in ‘Door
de Mangel’ vanaf 19.00 uur. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Elke avond brengt Radio Aalsmeer
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag wordt non-stop muziek gedraaid. Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook.
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Nog vier tot vijf maanden volle honderd procent inzet

Ad Verburg: “Wethouder zijn in
Aalsmeer is zo’n mooie baan”

Aalsmeer - Absoluut nog niet gefocust op de verkiezingen en dus zijn
afscheid van de politiek is Ad Verburg. Hij staat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018
niet meer op een verkiesbare plaats.
Hij is lijstduwer voor het CDA, de
partij waarvoor hij zich sinds zijn lidmaatschap bij de jongerenafdeling
al bijna vijftig jaar inzet. Voor deze
laatste plaats heeft Verburg zelf gekozen. “Ik ben nu 65, met m’n zeventigste nog in de politiek zie ik
niet zitten. Nee, het is tijd om plaats
te maken voor de nieuwe generatie. Ik zal ze ook absoluut niet meer
in de weg gaan zitten. Ik ga niet op
de tribune zitten bij vergaderingen.
Ik ga voorlopig ook niet in het bestuur van het CDA en peins er niet
over om in deze periode om in een
wijkraad of dorpsraad te gaan zitten.
De fractie heeft het ook niet nodig,
in Robbert-Jan van Duijn heeft het
CDA en Aalsmeer goud in handen.
Na acht jaar wethouder zie ik mij
ook niet als raadslid plaatsnemen.
Dat voelt niet goed. Maar, stil zitten
ga ik niet hoor. Ik ga zeker weer aan
de slag. Misschien weer in de sierteelt, daar ligt toch m’n hart.”
Veel op stap
Echt plannen is de Kudelstaarter
overigens nog niet aan het maken.
Hij wil eerst zijn baan afmaken. “Nou
ja, af is het natuurlijk nooit. De komende vier tot vijf maanden blijf ik
nog volop actief. Het is ook zo’n leuke baan.” Ad Verburg is geen wethouder die achter z’n bureau blijft
zitten. Hij is veel op pad, gaat op bezoek bij bedrijven vanwege de portefeuille economie en laat zich persoonlijk informeren door gezinnen
en inwoners voor z’n andere taak,
sociaal domein. Beide portefeuilles koestert hij en zelf zegt hij hierin
ook gegroeid te zijn in de acht jaar
dat hij wethouder is. “Ik ben er wel
eens voor gewaarschuwd om me
minder benaderbaar op te stellen,
maar zo ben ik niet. Ik vind afstand
houden moeilijk. En als wethouder opereer je in een glazen huis,

ben je soms de kop van jut en dit
gaat je niet in de koude kleren zitten, maar ik kijk terug op een prachtige periode hoor. Ik vond het een
eer om te mogen doen.” De meest
heftige tijd in zijn carrière vindt Verburg de start van deze laatste periode als wethouder. De onenigheden
en nog erger de bedreigingen. Wakker worden en zien dat je beide auto’s vernield zijn en je hele huis beklad. “Dat had zo’n impact. Het ergste vond ik het nog voor mijn gezin. De schrik zat er goed in.” Maar,
het optimisme wint het alweer, want
Verburg zit vol over zijn prachtige baan. “Als wethouder leer je elke dag en we hebben de laatste jaren zoveel bereikt. Ik heb de afgelopen twintig jaar, waarin ik politiek
actief was, ook zoveel meegemaakt
en beleefd. Ik kan er wel een boek
over schrijven.”
Begonnen als fractie-assistent
De politieke carrière van Verburg
startte op 17-jarige leeftijd. Hij werd
lid van de Arjos, later overgegaan in
het CDJA. Hij zat ook jarenlang in
het plaatselijk en landelijk bestuur,
maar hield de politiek na enkele jaren voor gezien vanwege zijn drukke baan in de import en export van
bloemen. Twintig jaar geleden werd
hij gevraagd door Ad Verschueren
om politiek actief te worden voor
het CDA Aalsmeer Kudelstaart. “Ik
weet het nog goed, het was zaterdagavond en Ad Verschueren kwam
langs om te vragen of ik op de verkiezingslijst wilde. Ik heb uiteindelijk
ja gezegd, maar wilde niet op een
verkiesbare plaats. Ik kwam net niet
in de raad en werd fractie-assistent.
Na twee jaar kwam er vacature vrij
als raadslid en ik ben er in gestapt.
Ik ben twee periodes, dus acht jaar,
fractievoorzitter en lijsttrekker geweest en de laatste acht jaar de gemeente Aalsmeer gediend als wethouder.”
Waarschuwing
Anderhalve jaar geleden kreeg hij
een grote waarschuwing van zijn li-

chaam. Hij kreeg een hartinfarct. “Ik
lag in het ziekenhuis en had daar
het besluit genomen om als ik niet
meer voor de volle honderd procent kan functioneren, ik zou stoppen. Maar, het is goed gekomen en
ik voel me goed.” Als raadslid hield
hij zich vooral bezig met verkeer en
vervoer. “Ik heb gestemd om te besluiten tot omlegging van de N201.”
Deze portefeuille kreeg hij ook toebedeeld als wethouder, maar sinds
vorig jaar heeft hij deze overgedragen aan Robbert-Jan van Duijn.
Aan de portefeuilles sociaal domein, economie en openbare ruimte heeft hij z’n handen vol. De portefeuille economie is hem op het lijf
geschreven. “Ik kom zelf uit het bedrijfsleven.“ Hij noemt de goede samenwerking met het bedrijfsleven
en Ondernemend Aalsmeer, het ingevoerde accountmanagement, de
verkiezingen Onderneming en Starter van het Jaar, het succesvolle
projecten voor startende ondernemers Zaai en de Dag voor de Ondernemer, de goede samenwerking
met Greenport Aalsmeer en onder
andere bedrijventerrein Green Park
Aalsmeer, waar hij overigens wel
slapeloze nachten over gehad heeft.
“Door de crisis lag de verkoop bijna helemaal stil. Nu is de interesse groot gelukkig. Er komen allemaal mooie bedrijven in Aalsmeer
bij.” Verburg: “Het is afgelopen jaren gelukt de economie enorm te
versterken. Aalsmeer is op dit moment de 18e economie van Nederland, voor veel hele grote steden.
Daar ben ik als wethouder enorm
trost op en op alle mooie bedrijven
in gemeente Aalsmeer.” De winnaar
van de verkiezing onderneming van
het jaar mag ook deelnemen aan de
verkiezing beste onderneming van
Noord-Holland. In de afgelopen vijf
jaar hebben al drie Aalsmeerse bedrijven (Dutch Flower Group, Waterdrinker en Loogman) de titel binnen
gehaald. “Geweldig”, zegt Verburg.
“En terecht, toch?”
Achterstand groen
Wat de portefeuille openbare ruimte
betreft wachtte Verburg ook een behoorlijke taak. Er was de jaren ervoor
weinig oog geweest voor het groen
en grijs. “We hebben enorm geïnvesteerd en deze achterstand al behoorlijk ingehaald. Het groen wordt
goed onderhouden, heeft de komende jaren nog wel alle aandacht
nodig. En we hebben het Seringenpark opgeknapt en dat was best een
uitdaging. De architect van het park,
de heer Broerse, is mijn leraar geweest op de middelbare school. We
hebben hele discussies gevoerd,
maar het resultaat mag er zijn. Ook
het Hornmeerpark heeft een grote
opknapbeurt gekregen.” De sociale portefeuille vergt de meeste aandacht. “Er zijn veel taken bijgekomen en er zijn zoveel zaken die onze aandacht nodig hebben. Ik ben
op stap geweest met de huisarts.
Ik heb zoveel gezien en gehoord en
dat vind ik fijn. Ik ben graag op de
hoogte wat er speelt.” Het onderdeel
jeugdbeleid binnen de sociale portefeuille wordt vervuld door wethou-

Fracties volop in beweging voor
gemeenteraadsverkiezingen
Aalsmeer - De gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart 2018
heeft de politiek inmiddels flink in
beweging gezet. De partijen VVD en
CDA hebben hun kandidatenlijsten
al bekend gemaakt. Bij de VVD blijft
Robert van Rijn het vertrouwde gezicht en bij het CDA is huidig wethouder Robbert-Jan van Duijn op
nummer één gezet. Huidig wethouder Ad Verburg heeft aangegeven
de politiek vaarwel te zeggen vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd en staat op de lijst op de plek
van lijstduwer. De fractie PACT was
een samenwerking van de PvdA,
D66 en Groen Links. Deze verbondenheid is verbroken en alledrie de
partijen hebben aangegeven afzonderlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te gaan doen.
Schone lucht
Op 30 november heeft de PvdA haar
streven en kandidatenlijst kenbaar
gemaakt. “In Aalsmeer gaat onze aandacht en inzet eerst en vooral naar ons dorp en haar inwoners.
Bouwen aan een dorp waar het
goed leven, wonen en werken is. De
rode draad in ons streven is dat we
gaan voor schone lucht.” Het gezicht
van de PvdA wordt de 36-jarige Jelle Buisma uit Kudelstaart. Geen onbekende, hij is enige tijd fractieassistent bij PACT geweest. Op twee

staat Omar El Hri. “Een onbekende
in de Aalsmeerse politiek, maar een
man met veel ervaring in het publieke domein”, aldus de partij op haar
website. Op drie staat Auke Ham
(grote bestuurlijke ervaring), op vier
Petra Langezaal (inzet voor zwakkere in samenleving) en op vijf Wouter van der Heijde (ontwikkelingen
Schiphol). Lijstduwer, nummer dertien op de lijst, is Marieke van Duijn
(actief als Statenlid bij de provincie
Noord-Holland en - inderdaad - zus
van lijsttrekker Robbert-Jan van het
CDA). Verdere kandidaten: 6. Ria
Bouwman, 7. Bram Landzaat, 8. Leni Buisma-Tas, 9. Jan Westerhof, 10.
Afke Ham-Borgman.
Kansen voor iedereen
Donderdag 7 december heeft D66
haar afdelingsvergadering gehouden in het Dorpshuis. Het startschot is gegeven voor de verkiezingscampagne en de lijstvolgorde
van de kandidaten wordt bekend
gemaakt. Slogan van D66 is ‘Samen sterker. Kansen voor iedereen’
en de nieuwe lijsttrekker is huidig
PACT-raadslid Wilma Alink-Scheltema. Op twee ‘politiek dier’ Willem
Kikkert en op drie een nieuw gezicht in de politiek: Judith Keessen.
‘Beter en groener’ is de slogan van
Groen Links, die overigens nog op
zoek is naar een campagneleider.

De komende weken vinden meetings plaats gebaseerd op de vier
standpunten: Duurzaamheid, economie, omgevingsbewust en toekomstgericht. Aanspreekpunt van
Groen Links is voorzitter Kees Buskermolen. De kandidatenlijst is nog
niet bekend gemaakt.
Geen deelname AB
Maandag 4 december zou de kandidatencommissie van AB aan het
bestuur en aan de leden de namenlijst voor de verkiezingen presenteren, maar deze avond werd uitgesteld. Op de lijst zouden de namen van Gertjan van der Hoeven
en Jop Kluis in ieder geval ontbreken. De twee huidige wethouders
hebben bekend gemaakt te stoppen met de politiek. Ook de naam
van Dick Kuin zou niet prijken op de
lijst, want deze politicus heeft besloten met een eigen partij te gaan
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Wie gaan dan de politiek in voor Aalsmeerse Belangen?
Het verrassende nieuws volgde op
maandag 11 december. Niemand,
AB doet volgend jaar niet mee aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Het
lukt niet om de kieslijst rond te krijgen. Binnenkort nog meer (verrassend) nieuws over de politiek, de
fracties en de gemeenteraadsverkiezingen 2018? Wie weet...

der Gertjan van der Hoeven. “We
werken daarom veel samen. Veel
zaken overlappen elkaar. Geloof me,
we leren elke dag weer iets nieuws.”
In deze periode van wethouder Verburg is verder de AalsmeerPas ingevoerd, het Werkplein AA opgezet,
is Aalsmeer JOGG-gemeente (jongeren op gezond gewicht) geworden en heeft AM Match een nieuwe
opzet gekregen. Ook is wethouder
Verburg heel trots op dat de dagbesteding dementie bij Irene is opgezet. Daar maken steeds meer inwoners gebruik van. “De menselijke
contacten vind ik bijzonder. Het sociaal domein vergt veel inzet, maar
geeft ook voldoening en dankbaarheid.”
De portefeuille sport heeft nooit
toebehoord aan Verburg en hij zegt
dit ook nooit geambieerd te hebben.
“Ik ben een echte sportman. Ik ben
veel bij de voetbal, korfbal en ga
naar handbalwedstrijden en noem
maar op. Ik zie het als vrije tijd.” Verburg roemt in deze wel z’n collega-wethouders. “We hebben de afgelopen jaren veel gerealiseerd. De
nieuwe sporthal, het nieuwe voetbalcomplex van FC Aalsmeer en
veel nieuwe kunstgrasvelden er bij.”
Loco-burgemeester
Naast wethouder is Ad Verburg ook
de eerste loco-burgemeester en deze taak ter vervanging van de burgemeester bij calamiteiten en andere zaken neem hij heel serieus.
Hij heeft deze taak diverse malen op zich genomen. Er is tot slot
een snelle wisseling van burgemeesters geweest de afgelopen jaren. Burgemeester Joost Hoffscholte heeft Verburg meegemaakt toen
hij raadslid was. En voor de benoeming van opvolger Pieter Litjens
was de Kudelstaarter voorzitter van
de vertrouwenscommissie. “Een geboren burgemeester”, zegt Ad Verburg over Pieter Litjens. “Jammer
dat hij de landelijke politiek inging, want hij was van onschatbare
waarde voor Aalsmeer.” Over waarnemer Theo van Eijk ook niets dan
lof van de scheidende wethouder.
“Van hem heb ik veel geleerd.” En
daarna kwam burgemeester Jobke
Vonk. “Helaas ging zij na twee jaar
weer weg. Wel begrijpelijk hoor, met
die toestand toen, wel jammer.” Ook
over de huidige waarnemer Jeroen
Nobel is Ad Verburg bijzonder positief. “Het is fijn werken met hem.
Met al m’n collega’s en de ambtenaren overigens hoor. Nogmaals,
het is echt een prachtige baan.”
Nog vier tot vijf maanden volle inzet en dan breekt toch de dag aan
dat de gang naar het gemeentehuis
niet meer gemaakt hoeft te worden.
“Ik ga misschien meer vrijwilligerswerk doen, zeker aandacht spenderen aan m’n gezin en m’n kleinkinderen en mogelijk iets doen in de
sierteelt. Ik heb nog alle tijd om er
over na te denken. Maar nogmaals,
stil zitten ga ik zeker niet!”
Door Jacqueline Kristelijn

‘Irish Christmas’
in De Meerse
Hoofddorp - Als de Ieren kerst vieren kan dat alleen maar uitmonden
in een onvergetelijk muzikaal feest.
Laat het maar aan Fergal Ó Murchú
over. De grootmeester van de traditionele Ierse muziek, die al elf prestigieuze muziekprijzen in de wacht
sleepte met zijn producties, heeft
een nieuwe kerstshow in de startblokken staan die het publiek nog
lang zal heugen. Fergal’s muzikale
talent, zowel vocaal als instrumentaal, is legendarisch. Hij brengt een
ensemble met de beste traditionele instrumentalisten van Ierse bodem mee, met klassieke instrumenten als de Keltische harp, de uilleann pipes en de bodhrán, maar ook
een strijkerssectie.
‘Irish Christmas’ belooft een muzikaal hoogtepunt te worden, een
memorabele wintershow vol vreugde, schoonheid, spirituele diepte en
kracht. Uiteraard ontbreken de grote favorieten zoals ‘Silent Night’,
‘The first Noël’ en de betoverend
mooie ‘Wexford Carol’ niet. Maar de
liefhebbers van het Gaelic mogen
zich ook verheugen op een selectie
songs in de traditionele Ierse taal.
Een streling voor de oren. Fergal Ó
Murchú voegt met deze prachtige
avond in kerststijl een nieuw hoofdstuk toe aan zijn indrukwekkende
oeuvre, dat al meerdere succesvolle theatershows telt. Na een memorabele avond keren de bezoekers
gegarandeerd voldaan en gelukkig
huiswaarts, vervuld van de mooie
kerstsfeer die Fergal en zijn muzikanten hebben opgeroepen. Een
mooier begin van de kerstperiode is
niet te wensen. ‘Nollaig Shona Duit!
Vrolijk kerstfeest!’
Zaterdag 23 december vanaf 20.15
uur in de grote zaal van theater
De Meerse in Hoofddorp. Kaarten
zijn verkrijgbaar via de kassa van
De Meerse, telefonisch via 0235563707 of via www.demeerse.nl.

V.l.n.r. Jeffrie van der Tol, Joop de Ruiter, Wilma Alink-Scheltema, Pim van
Riet; zittend v.l.n.r.: Judith Keessen, Sybrand de Vries, Willem Kikkert, Heleny Wingelaar.

Programma ‘Kansen voor iedereen’

Wilma Alink lijsttrekker
voor D66 Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Kansen voor iedereen’.
Dat is de titel van het ambitieuze
programma waarvoor D66 zich in de
komende raadsperiode in Aalsmeer
en Kudelstaart gaat inzetten. En
dat doen de sociaal-liberalen met
een sterk kandidatenteam. Zoals bij
D66 gebruikelijk bepaalden de leden per e-voting de plaats van de
kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren
werd die volgorde in de Algemene
Ledenvergadering bekend gemaakt.
Het Programma ‘Kansen voor iedereen’ is hun opdracht voor de komende vier jaar.
Zo ziet de lijst van D66 Aalsmeer
voor de verkiezingen op 21 maart
2018 eruit:
1. Wilma Alink-Scheltema, 2. Willem Kikkert, 3. Judith Keessen, 4.
Pim van Riet, 5. Sybrand de Vries, 6.
Joop de Ruiter, 7. Jeffrie van der Tol,

8. Heleny Wingelaar, 9. Harry Stokman, 10. Marco Brouwer, 11. Ulla
Eurich, 12. Quinten Bunschoten, 13.
Sem van Hest, 14. Rik Rolleman, 15.
Frank Steijn en 16. Stefanie van Vliet
Vier zetels
“We gaan voor vier zetels en ik heb
er zin in om met dit sterke team
campagne te voeren”, zo lijsttrekker
Wilma Alink-Scheltema.
“Onze ambitie is ‘Kansen voor iedereen’. Kansengelijkheid is nog lang
geen realiteit in deze gemeente.
Daarom zetten we volop in op preventie, goed onderwijs, een sterke
circulaire economie met veel nieuwe kansen op werk en een duurzame, groene leefomgeving waar iedereen prettig en betaalbaar kan
wonen.
En: inwoners krijgen van D66 een
stevige vinger in de pap.”

Herkenbare tracks in P60

Metropool Christmas Editon
Amstelland - Na de succesvolle editie op 28 oktober kon een vervolg niet
lang uitblijven! Het echte, originele
Metropool-gevoel wat je eind jaren
tachtig enkel en alleen in die legendarische discotheek kon ervaren was
weer volop vertegenwoordigd. Het
vervolg beleef je vrijdag 22 december, geheel in Kerst stijl uiteraard! Afgelopen oktober genoten alle aanwezigen weer vijf uur new jack era, vol
met pure swingbeat, heerlijke R&B,
old school hip hop, bubbling, house
classics en heerlijke ballads. Als kers
op de taart maakten de dans optredens van Exraordinary en de Funky Mama’s de avond compleet! Een

snel vervolg op dit unieke event kon
dus niet lang op zich laten wachten
en daarom is Metropool op vrijdag 22
december alweer terug! Zoals je gewend bent staat P60 garant voor supergezellige sfeer, uitstekend geluid
en goede parkeergelegenheid (parkeergarage naast de deur). Maar ook
de DJ line up is sterker dan ooit tevoren: DJ’s Flash, Orlando, Mr. Mike
en Cliffhanger zullen zorgen voor de
lekkerste en meest herkenbare new
jack tracks uit de tijd van de Metropool. De Metropool Christmas Edition
begint vrijdag 22 december om 23.00
uur in P60 in Stadshart Amstelveen.
Meer info: www.p60.nl.

A tribute to David Bowie
in Podium Duycker
Hoofddorp - Op zaterdag 6 januari is er een tribute to David Bowie in
Podium Duycker. Niemand minder
dan de band Ground Control zal op
een onnavolgbare wijze deze zeer
bijzondere artiest eren.
Frontman Ries de Wit en de ervaren bandleden van Ground Control
hebben allemaal een andere muzikale afkomst, met verschillende muzikale bagage, maar weten deze te
combineren tot één muzikale passie: David Bowie. Ground Control is
de uitdaging aangegaan en speelt
de beste, mooiste en belangrijkste
nummers uit zijn enorme repertoire.
Soms bijna identiek aan het origineel, soms met een ‘twist’, maar altijd met respect voor de Thin White
Duke zelf. Van ‘Ziggy Stardust’ tot
‘Station to Station’, van ‘Space Oddity’ tot ‘Heroes’, van ‘Five Years’ tot
‘Let’s Dance’ en van ‘Changes’ tot
‘Scary Monsters’. Elke periode van
David Bowie is bijzonder en Ground
Control weet dit alles zeer realistisch neer te zetten met een speciale, muzikale en kleurrijke live show.
David Bowie wordt beschouwd als
één van de invloedrijkste rockmuzi-

kanten van de jaren zestig tot heden. Wie belichaamde de connectie
tussen de jaren zeventig tot negentig door drie decennia lang steeds
te blijven vernieuwen én voorop te
lopen in de popmuziek en popart?
David Bowie! Zelfs met zijn allerlaatste werk ‘Blackstar’ slaagde hij
erin iedereen op het verkeerde been
te zetten.
In het voorprogramma staat Thursday’s Child uit Hoofddorp.
Pop- en rockband Thursday’s Child
is een formatie uit Hoofddorp en
wordt geïnspireerd door muziek van
de Beatles, David Bowie en Stereophonics.
Marco Braam (zang en gitaar), Dave van Staaten (drums), Rick Braam
(basgitaar) en Sjoerd Braam (gitaar)
reizen podia af met hun muziek en
hebben al gespeeld in onder andere Paradiso in Amsterdam en The
Carvern Club in Liverpool. Nu zijn ze
klaar om hun nieuwe CD ‘All is Forgiven’ te laten horen in hun hometown Hoofddorp! Podium Duycker
opent zaterdag 6 januari om 20.00
uur, het programma begint vanaf
20.30 uur.

Concert jazzpianist Vadim Neselovskyi
Amstelland - In het nieuwe jaar
kan genoten worden van de beste jazz in P60. Of het nu om speelse bebop of sfeervolle cool jazz gaat,
keurig binnen de lijntjes of alle kaders te buiten: bij P60 zal het de
echte jazzfan aan niks ontbreken.
Op de valreep van 2017 wordt vast
een voorschot genomen op al het
moois wat komen gaat, want voor
deze avond is direct groots uitgepakt met de Oekraïnse sterpianist
Vadim Neselovskyi.
Neselovskyi is een begenadigd muzikant in binnen– en buitenland. In
2004 voegde hij zich bij zes maal
Grammy winnaar Gary Burton’s Generation Quintet met Julian Lage,
Luquest Curtis en James Williams.
Hij werkt al meer dan tien jaar als

Burton’s pianist en arrangeur met
tours in de Verenigde Staten, Europa en Japan. Dit voorjaar volgde de release van nieuwste album
‘Get Up And Go’, welke op veel positieve reacties kon rekenen van fans
én critici. Momenteel tourt Neselovskyi met zijn trio door onder andere Amerika, waar hij recentelijk
in Village Vanguard en de Blue Note Jazz Club optrad. De meest prestigieuze podia zijn hem niet vreemd,
want ook Cotton Club in Japan, Jazzahead European Jazz Conference en Alfa Jazz Festival vielen voor
deze fenomenale pianist. Vrijdag 29
december is het de beurt aan Amstelveen. P60 in Amstelveen is open
vanaf 20.00 uur, het concert vangt
aan om 20.30 uur. Kijk voor meer informatie op de website www.p60.nl.
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Sneeuwpret, sneeuwvrij
en sneeuwoverlast...

“Mijn zoon had gisteren wat sneeuwpret
met vrienden. Wellicht leuk om te plaatsen?” Irvin Corper.

Aalsmeer - De voorspellingen waren overtuigend, Nederland zou zondag 10 december een pak sneeuw over
zich heen krijgen. Bij het wakker worden
heeft menigeen in Aalsmeer vast direct
uit het raam gekeken, maar nee, geen
sneeuw. Zou het dan toch niet? Om elf
uur nog niets, maar rond één uur kwam
de verwachte sneeuw (eindelijk) uit de
lucht. Het begon met kleine vlokken,
maar al snel werden deze groter en lag
er in Aalsmeer, net als in heel Nederland,
een flink pak sneeuw.
Niet iedereen is natuurlijk gecharmeerd
van sneeuw, maar veel kinderen wel. De
sleeën werden tevoorschijn gehaald, er
zijn sneeuwpoppen en andere objecten gemaakt, iglo’s gemaakt en natuurlijk zijn er sneeuwballen gegooid. Zon-

dag was een goede dag voor sneeuwval, maar maandag 11 december naar
het werk en naar school viel niet mee.
Het was glad en bijzonder druk op de
wegen. Het Wellant College besloot om
deze reden zondagavond om alle leerlingen een dag vrij te geven. En dit besluit werd uiteraard vrolijk geaccepteerd. En het bleek terecht, maandag begon het na het middaguur weer fors te
sneeuwen. Het deed de gemeente besluiten de discussie-avond over de toekomst van Aalsmeer, die maandagavond
zou plaatsvinden, ook op het laatste moment af te lasten. Winter: sneeuwpret,
sneeuwvrij en sneeuwoverlast...
Foto’s: www.kicksfotos.nl en
Jacqueline Kristelijn
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Samenwerking Gemeente en bewoners Aalsmeer

Voorstellen aan SLS voor
leefbaarheidsprojecten
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is één van de gebieden in de Schipholregio waarvoor de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) in het
‘Programma Gebiedsgerichte Projecten 2017-2020’ budget reserveert en samen met inwoners en
gemeente een gebiedsprogramma
opstelt. Over de regio is een budget van 20 miljoen euro te verdelen.
Hoeveel Aalsmeer ontvangt staat
nog niet vast, maar duidelijk is dat
Aalsmeer – mede gezien de geluidsbelasting en het aantal gehinderden
– een substantieel deel van het budget krijgt.

enkele projectideeën geopperd. De
ideeën van inwoners en raadsleden
vormden het vertrekpunt voor het
uitwerken van het gebiedsprogramma voor Aalsmeer. De gemeente
heeft de ideeën geordend en aan
SLS voorgelegd, die ze aan de hand
van haar subsidiecriteria voorlopig
heeft beoordeeld. Deze voorlopige
beoordeling is afgelopen 18 september aan een bewonersklankbord
voorgelegd. Hierna hebben de gemeente en andere initiatiefnemers
de kansrijke ideeën verder uitgewerkt en aanvullende projectinformatie aan SLS toegestuurd.

Brainstormen
Op 31 januari heeft de gemeenteraad in een brainstorm ideeën voor
SLS-projecten in Aalsmeer aangeleverd en er is een brainstorm met inwoners gehouden en per email zijn

De drie aangeleverde projectvoorstellen voor Aalsmeer zijn:
Waterfront: Recreatieve inrichting van de oever van de Westeinder ten noorden van het Surfeiland.
Doel van het project is om de toe-

Politie waarschuwt voor
oplichters aan de deur
Aalsmeer - De afgelopen dagen
kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen over een persoon, die zich aan de voordeur voordeed als een medewerker van de
gemeente. Deze persoon probeert
tijdens het gesprek goederen te
verkopen. Bij de laatste melding bij
de politie waren dat jassen, waarbij

werd gezegd dat deze van heel goede kwaliteit zijn en behoorlijk duur.
Maar de persoon mag een ‘leuk’
prijsje vragen. In dit geval betrof het
jassen, zo schrijft de politie, maar
een dergelijke huis-aan-huis verkoop kan natuurlijk ook met andere goederen plaatsvinden. Onthou
dat medewerkers van de gemeen-

gankelijkheid en zichtbaarheid van
het water en de oevers te vergroten,
de mogelijkheden voor wandel- en
waterrecreatie in Aalsmeer vergroten en ontmoeting en interactie tussen inwoners langs het Waterfront
te bevorderen.
VVA-terrein: Herinrichting van het
voormalige VVA-terrein in de Hornmeer als groen park met voorzieningen. Doel is om het aanbod en
de toegankelijkheid van natuur en
groen in de Hornmeer te vergroten, nieuwe wandel-, recreatie- en
sportvoorzieningen voor verschillende doelgroepen te creëren.
Machinepark: Hoogwaardige inrichting van een park langs de Machineweg in Greenpark in Aalsmeer
Oost. Doel van het project is om het
aanbod en de toegankelijkheid van
natuur en groen in Aalsmeer te vergroten, wandelmogelijkheden in
te niet zonder afspraak langs komen en zeker geen producten zullen verkopen. Laat u ook niet verleiden door personen van een ‘bekende’ instantie. Koop geen goederen
aan de deur (of vanuit een kofferbak vanuit een auto, zoals onlangs
is geprobeerd). Vraag altijd om een
legitimatie of medewerkerspas. Uit
melden bij de politie is gebleken
dat de verkoop bij de voordeur vrijwel alleen nog bij oudere inwoners
is gebeurd. Waarschuw buren, ouders, etc. om deze vorm van oplichting te voorkomen.

Aalsmeer-Oost toe te voegen en
ontmoeting en interactie tussen inwoners bevorderen.
Dorpshuis en kinderkunstroute
Ook zijn er meerdere bewonersinitiatieven. Zo doet een initiatiefgroep van bewoners een voorstel
voor de aanleg van een ‘Groen Lint’;
een route die bestaand groen in
Aalsmeer verbindt. Daarnaast zijn er
voorstellen voor de renovatie van het
Dorpshuis in Kudelstaart, een nieuw
speeltoestel in de kinderboerderij,
een kinderkunstroute, en voor andere initiatieven. De gemeente neemt
hier niet het initiatief, maar denkt
wel mee waar dat gewenst is.
Voorlopige voorstellen
Het bestuur van de SLS buigt zich
begin volgend jaar, op 18 januari, over alle voorstellen en stelt dan
het gebiedsprogramma met bijbehorend budget voor Aalsmeer vast.
Daarna worden de voorlopige voorstellen in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden
verder uitgewerkt tot subsidieaanvragen. Voor de projecten die de
gemeente zelf indient moet eerst
reguliere plan- en besluitvorming
plaatsvinden, voordat een subsidieaanvraag bij SLS mogelijk is.

Geachte heer van Duijn,
Door een ingezonden stuk van Demi van Weerdenburg in de Nieuwe
Meerbode van afgelopen donderdag 7 december werd ik ten aanzien
van dit onderwerp wakker geschut
uit mijn tevreden gevoel naar aanleiding van de huis aan huis publicatie van Connexxion daaromtrent
enige tijd geleden. Ik heb inmiddels per mail onderstaande klacht
ingediend bij de klantenservice van
Connexxion:
“In de rond twee weken geleden
huis aan huis verspreide folder ‘Je
komt er’ Regio Aalsmeer-Uithoorn
van Connexxion staat veel informatie ten aanzien van de veranderingen in uw busdiensten vanaf 10 december. Volgens de folder veel positieve veranderingen, ook voor mijn
woonplaats Kudelstaart, zoals: snellere R-net bussen, nieuwe R-netlijnen, hogere frequenties, duurzamere bussen, meer reisgemak en comfort, 24/7 openbaar vervoer met betere aansluitingen op bus, tram, metro en trein, op de R-netlijnen grotere afstand tussen de haltes en
hoogwaardig vervoer van en naar
Schiphol (met R-net of het Schiphol
busnet vertrekt er elke 5 tot 8 minuten een bus zodat je helemaal niet
meer naar de dienstregeling hoeft
te kijken). Geweldig leek het. Totdat ik het ingezonden stuk van Demi van Weerdenburg las in de Nieuwe Meerbode. Zij checkte een en
ander op uw website en uw folder
bleek voor Kudelstaart op alle bovengenoemde verbeteringen in-

correct! De vervanger van bus 172
wordt 357R en die gaat het grootste deel van de dag minder vaak rijden, heeft precies dezelfde route en
haltes, doet er even lang over, spitsbus 272 vervalt, een goede aansluiting naar Schiphol vanaf Kudelstaart
is er nog steeds niet, de nachtbus is
vervallen, etc. Een schandalig incorrecte en veel te positieve voorstelling van zaken. Ik zend kopie van
mijn klacht naar gemeentebestuur
en politieke partijen in Aalsmeer en
de dorpsraad Kudelstaart.”
Tot zover de tekst van mijn ingediende klacht. In uw portefeuille als
wethouder zit verkeer en vervoer en
het lijkt mij van belang u hiervan op
de hoogte te stellen. Tevens verzoek
ik u voor zover dat in uw macht ligt
om actie te ondernemen tegen deze
misleidende voorlichting. Tenslotte
wil ik u deelgenoot maken van mijn
teleurstelling ten aanzien van de
verslechteringen in de dienstverlening door Connexxion voor de bewoners van Kudelstaart in een tijd
dat het verkeer in Nederland steeds
meer vastloopt en het belang van
goed openbaar vervoer daarmee
steeds groter wordt. Ook ten aanzien van dit punt verzoek ik u uw invloed aan te wenden hier verbetering in aan te brengen.
Daan de Iongh
Kudelstaartseweg 164
1433 GN Kudelstaart
0629111880
daandeiongh@xs4all.nl

Wat wil de gemeente met Rijsenhout?
De Dorpsraad en Regiegroep Rijsenhout hebben op 8 december een
brandbrief gestuurd naar het College,
de ambtelijke organisatie en de Gemeenteraad. Aanleiding zijn de zorgen over het stagneren van de gebiedsontwikkeling in het dorp Rijsenhout, terwijl die in de ons omringende
omgeving om wat voor reden dan ook
wèl in hoog tempo voortgaat:
Gisteren ontvingen wij de brief aan
de Raad over de vertraging van de
Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout. In deze brief wordt aangegeven, dat de oorzaak daarvan
ligt bij Provincie en LTO Glaskracht.
Ons bereikte het bericht dat de ontwikkelingen qua transformatie van
tuinbouwgebied in Aalsmeer in een
stroomversnelling zit. Uiteraard zijn
wij ontzettend blij voor onze buren, dat er daar zoveel ontwikkelingen plaatsvinden. Tegelijk roept het
vragen op over onze eigen situatie.
Wij begrijpen er niets meer van. Hoe
kan dit? En vooral: Wat is er nodig
om ook hier de gebiedsontwikkeling
vlot te trekken? Hoe is het mogelijk
dat bij onze buren ontwikkelingen in
sneltreinvaart worden doorgevoerd
en dat het in Rijsenhout blijft bij

praten, plannen maken en uitstel?
Waarom liggen hier Provincie en LTO
dwars en in Aalsmeer niet? Gelden
in Rijsenhout andere provinciale regels dan buiten de Ringvaart?
De REV is het resultaat van een participatietraject waarin niet voor niets
óók is afgestemd met Provincie en
LTO. Er is met publicatie gewacht tot
de resultaten van de ondernemersverkenning verwerkt konden worden. Hoe kan het dan dat nu toch
juist déze partijen wéér voor vertraging zorgen? Wie trekt hier eigenlijk aan de touwtjes? LTO? Greenport? Het is bizar dat LTO hier blijft
vasthouden aan tuinbouwgebieden
waarvan al lang is vastgesteld dat
deze niet meer kansrijk zijn, waar
ondernemers zelf iets anders willen. Terwijl glastuinbouwbedrijven in
onze buurgemeente met het grootste gemak verdwijnen ten gunste
van andere ontwikkelingen. Worden in Haarlemmermeer de drijfveren van LTO niet te zwaar meegewogen ten koste van gebiedsontwikkeling hier? Is een samenwerkingsovereenkomst zoals de Greenport
nog wel dienend? En zo ja, aan wie
of wat dan? Welke belangen spelen in en om Rijsenhout nog meer

Kudelstaart - Afgelopen dinsdag 12 december hebben de jongeren die regelmatig de activiteiten van Dock bezoeken in Place2Bieb Kudelstaart een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank. Inwoners konden houdbare
etenswaren afgeven bij het jeugdcentrum in de Graaf Willemlaan en de jongeren hebben bij de Albert Heijn gestaan en bezoekers aan de supermarkt gevraagd een boodschap af te staan voor de Voedselbank Aalsmeer. Het heeft
een prachtig resultaat gegeven. De Voedselbank is verblijd met veel extra’s
voor haar cliënten. Een leuke en lieve actie van de jongeren in samenwerking
met de jeugdwerkers van Dock.

Openbaar vervoer en Kudelstaart

CDA stelt vragen over
nieuwe dienstregeling
Bron en foto:
Politie Aalsmeer Uithoorn

ingezonden
Nieuwe dienstregeling Connexxion
verslechtering voor Kudelstaart

Jongeren Kudelstaart in
actie voor Voedselbank

Koehandel met Schiphol(subsidies)
Via de SLS (Stichting Leefomgeving
Schiphol) stelt Schiphol vele miljoenen beschikbaar ter compensatie
van de overlast die zij veroorzaakt.
Deze subsidies worden verstrekt aan
burgers voor initiatieven, die de overlast verminderen en de leefbaarheid
bevorderen van diegenen die overlast ondervinden. Om in aanmerking
te komen voor subsidie moeten projecten aan strenge SLS-criteria voldoen. In februari werden de inwoners van Aalsmeer door de gemeente uitgenodigd ideeën in te brengen, die in aanmerking konden komen voor subsidiëring. De opkomst
was groot, evenals de inbreng van
de burgers. Helaas wist het college
al eerder zonder aantoonbaar overleg met haar bewoners (SLS-criteria
2 en 7) een grote hap uit de subsidiepot te nemen voor het opknappen
van De Oude Veiling, die nota bene
níet binnen enige geluidshinderzone
gelegen is (het allereerste SLS-criterium). Een groenproject in De Bovenlanden/sloopzone mislukte daarentegen jammerlijk.
Op de bijeenkomst in februari werden door inwoners nog 34 andere project-ideeën ingediend, die
aan het SLS zijn voorgelegd. Via een
open brief aan het college opperde
een betrokken inwoner het idee om
de groene voorstellen te combineren
tot één overlappend plan, “Het Groene Lint”. Zijn plan om de subsidie
dáár aan te wenden waar de overlast
het hoogste was, kreeg direct steun
van alle wijkraden en vanuit alle lagen van de bevolking (SLS-criteria
2 en 7). Hierna sloten nog twee betrokken inwoners zich bij de initiatiefnemer aan om het plan verder uit
te werken. “Het Groene Lint” staat
voor een stelsel van groene wandelen fiets-routes door Aalsmeer, dat
alle wijken en parken van ons dorp
met elkaar verbindt en de leefbaarheid verhoogt. Middels speciale beplanting langs al deze paden wordt
de uitstoot van lawaai, CO2 en fijnstof zoveel mogelijk geabsorbeerd
(hét doel van de subsidie!). De haalbaarheid van het plan is zeer groot,
omdat het zoveel mogelijk gebruik
maakt van bestaande budgetten,
structuurvisies en gronden van de

gemeente en de provincie (SLS-criteria 3, 4 en 5). Het Groene Lint is zowel door de Gemeente als door het
SLS-bestuur zeer positief ontvangen
en ook de Provincie (N201, N231 en
N196) en het Hoogheemraadschap
van Rijnland (Stommeerkade, Hoge
Dijk, Jac. Takkade) willen de uitvoering ervan graag met de gemeente,
initiatiefnemers en andere betrokkenen bespreken en ter hand nemen.
Wie schetst nu onze verbazing, dat
juist de Gemeente Aalsmeer - wederom - aanzienlijke SLS-gelden
claimt voor drie gemeentelijke projecten. Twee van deze voorstellen
komen niet eens voor op de lijst van
de eerder aan het SLS gepresenteerde projectideeën. Eén nieuw voorstel
valt zelfs buiten de geluidshinderzones! De drie gemeentelijke projecten
zijn het voormalige VVA-terrein, het
‘Machinepark’ en het ‘Waterfront’.
Natuurlijk is het heel goed om het
voormalige VVA-terrein weer groen
en recreatief in te richten, maar was
dat plan al niet eerder aangenomen
en gebudgetteerd als compensatie
voor de herinrichting van het Hornmeerpark?! Ook het ‘Machinepark’ –
hoe mooi ook - is als onderdeel van
drie opeenvolgende structuurvisies
van Greenpark al een heel oud idee,
waarvoor ook al een heel oud budget bestaat! Het ‘Waterfront’ langs
de Stommeerweg is ook al oud, maar
mankeert alle afstemming met de inwoners én valt buiten alle geluidshinderzones, hoe slecht die ook gedefinieerd zijn! Met deze drie plannen poogt het college opnieuw haar
eigen verantwoordelijkheden en toezeggingen elders te financieren én
blokkeert zij daarmee wellicht verdere mogelijkheden om van Schiphol
subsidie te verkrijgen voor de daadwerkelijke compensatie van overlast
voor diegenen die overlast ondervinden: de inwoners van Aalsmeer! Is de
subsidiëring van gemeentelijke projecten de wederdienst van Schiphol
voor het accepteren van ongeremde en ongebreidelde uitbreiding van
parkeerterreinen in en vliegbewegingen boven Aalsmeer?

en hoe worden die meegenomen in
het totaalplaatje? Wij zouden daar
inmiddels graag eens een duidelijk
totaaloverzicht van willen zien. Welke rol en positie neemt de Gemeente
nu eigenlijk in? Wat wil de Gemeente nu eigenlijk met Rijsenhout? Het
gaat om meer dan alleen de REV;
ook in lang lopende woningbouwaanvragen zit maar geen vooruitgang. Om ons heen worden bedrijven in rap tempo uit de grond gestampt, maar als het om lokale ondernemers gaat, bereiken ons vooral geluiden van stagnatie. Wij verzoeken u vriendelijk en dringend om
deze vragen nog vóór het kerstreces
te beantwoorden. Daarnaast roepen
wij met deze brandbrief de Gemeen-

te Haarlemmermeer op nu werkelijk
in actie te komen voor de gebiedsontwikkeling in deze regio. Terwijl
om ons heen ontwikkelingen met
het grootste gemak tot uitvoer komen, stevent Rijsenhout af op een
sociaal faillissement. Wij doen een
dringend beroep op de Gemeente
om alles op álles te zetten voor de
leefbaarheid van het dorp en waar
mogelijk voor een doorbraak te zorgen. Niet praten, maar doen!

Jan van Hemmert
janvanhemert@hotmail.com

Namens Dorpsraad en Regiegroep
en inwoners Rijsenhout
Monique Damen
Voorzitter Dorpsraad Rijsenhout
voorzitter@dorpsraadrijsenhout.nl

Aalsmeer - Donderdag 7 december heeft Tom Verlaan van CDA
Aalsmeer Kudelstaart tijdens de
raadsvergadering kritische vragen
gesteld over de nieuwe dienstregeling. In de regio is het openbaar vervoer sinds 10 december flink verbeterd, maar daar lijkt Kudelstaart nog
niet van te profiteren. Sterker nog,
de verbeteringen lijken op sommige
punten ten koste te gaan van de bereikbaarheid van Kudelstaart.
Nachtbus vervalt
Met het ingaan van de nieuwe
dienstregeling is Aalsmeer in de
richting van Amstelveen en Amsterdam nu aangesloten op het R-net.
Met een hogere frequentie en ook
een betere aansluiting op Schiphol
is het sinds zondag weer wat prettiger met het openbaar vervoer geworden. Maar helaas blijkt de frequentie van de nieuwe lijn 357 (de
vervanger van de 172) naar Kudelstaart nog niet optimaal, gaat de
272 (spitslijn) in de ochtend vervallen en gaat de nachtbus niet verder rijden dan de Hortensialaan in
Aalsmeer. Dat laatste gaat vooral
een tegenvaller worden voor de Kudelstaartse jongeren.

Gesprek
De portefeuillehouder verkeer vertelde dat sommige maatregelen tijdelijk zijn en dat dit onderwerp momenteel hoog op zijn agenda staat.
Garanties voor een verdere verbetering zijn er nog niet, maar het CDA
is blij met de voortvarende aanpak
van wethouder Robbert-Jan van
Duijn, die op korte termijn met Connexxion in gesprek gaat.
Vragen CDA-raadslid Tom Verlaan
over nieuwe dienstregeling.

Wateroverlast in deel
Hornmeer blijft lastig
Aalsmeer - De wateroverlast in de
Hornmeer kwam tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering afgelopen donderdag 7 december
aan de orde. Door Marjanne Vleghaar van de VVD werden hierover
vragen gesteld. De partij maakt zich
zorgen over de slechte staat van de
waterhuishouding en gaf aan dat de
nieuwbouwplannen niet ten koste mogen gaan van de bestaande
bebouwing. Met name in de Roerdomplaan is de wateroverlast groot
en staat er water in de kelders van
de huizen. Ook vroeg de VVD zich af
wat de gemeente gaat doen tegen
de wateroverlast bij de kinderboerderij en de onder water gelopen jeu
de boulesbaan.
De fractie kreeg een uitgebreid antwoord van wethouder Ad Verburg,
maar of de bewoners hier gelukkig
van worden. Volgens de wethouder
is dit gedeelte van de Hornmeer te
laag aangelegd. Door de gemeente is al extra drainage aangelegd
en zijn alle buizen doorgespoten.
Door deze maatregelen is de overlast op gemeentegronden nu nihil.
Echter het grootste deel is privégebied (woningen) en hier heeft de
gemeente geen zeggenschap over.
De bewoners is aangeboden om
met deskundigen van de gemeente te gaan kijken naar oplossingen.
Wethouder Verburg noemde in deze een voorbeeld. In de wijk waar hij
woont in Kudelstaart hebben de bewoners gezamenlijk het initiatief ge-
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nomen om alle drainages te vervangen vanwege water in de kelders.
De buizen bleken lekken te vertonen, onder andere door houten palen van geplaatste schuttingen. Het
was dé oplossing, de kelders zijn
nog steeds droog.
De wateroverlast in de Hornmeer
gaf hij toe blijft lastig. Bij de nieuwbouw gaat hier goed naar gekeken
worden en dit zal en mag niet ten
koste gaan van de huidige bebouwing. Hier zal ook Rijkswaterstaat
zeker op toezien.
Jeu de boulesbaan
Het nieuw aangelegde parkeerterrein in de Beethovenlaan bleek te
maken te hebben met de onder water gelopen jeu de boulesbaan. Er
was een aansluiting gemaakt op
een defecte kolkleiding, maar dit is
opgelost. Er kan weer een balletje
gegooid worden. De wateroverlast
bij de kinderboerderij gaat meegenomen in de laatste fase van de renovatie van het Hornmeerpark.

Glijpartijen
door sneeuw
Aalsmeer - Door de hevige sneeuw
was afgelopen maandag 11 december is hele land code rood afgegeven. De politie Aalsmeer Uithoorn
heeft samen met Rijkswaterstaat bij
meerdere aanrijdingen en glijpartijen assistentie verleend. Dinsdag 12
december stond het sein op code
geel en werd automobilisten aangeraden rustig te rijden. Dit vanwege nog ijs en sneeuw op de wegen.
In Aalsmeer hebben zich, buiten wat
slippartijen en botsingen met (lichte) deuken gelukkig geen ernstige
ongevallen voorgedaan. Enkele inwoners zijn met de fiets gevallen of
al lopende uitgegleden met kneuzingen en blauwe plekken tot gevolg.
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kinder- en jeugd
Dit jaar speciale scholenactie

Spannende ochtend op ‘t Roefje

Kerstkaarten van kinderen
voor eenzame ouderen
Aalsmeer - Schrijf eens een kerstkaartje voor een eenzame oudere.
Dat is de oproep die het Nationaal
Ouderenfonds in december doet.
Veel ouderen ontvangen helemaal
geen kerstpost en daar wil de stichting verandering in brengen. Om zoveel mogelijk ouderen blij te maken met een handgeschreven kerstgroet, worden niet alleen volwassenen, maar ook basisschoolleerlingen gevraagd in de pen te klimmen.
Het is de derde keer dat het Ouderenfonds deze sympathieke kerstkaartenactie organiseert en het
blijkt elk jaar populairder te worden. Opvallend is het grote aantal kaarten dat door kinderen wordt
geschreven. Daarom is dit jaar
een speciale scholenactie opgezet
waarbij basisschoolleerlingen leren
wat eenzaamheid bij ouderen betekent en dat je, met een klein gebaar,
iets kunt betekenen voor iemand die
zich eenzaam voelt. “Leraren krijgen
niet alleen een lespakket toegestuurd, maar ook kerstkaartjes die
zij samen met hun leerlingen kunnen beschrijven. PostNL heeft deze kaartjes ter beschikking gesteld
én zorgt ervoor dat de kaarten van

de leerlingen bezorgd worden bij
de ouderen. Een bijzonder mooi gebaar”, aldus Corina Gielbert, directeur van het Ouderenfonds. “We zijn
overdonderd door het aantal reacties. Bijna 1.500 scholen hebben al
toegezegd mee te doen aan de actie, dus wij verwachten een stortvloed aan mooie kerstwensen, uit
alle hoeken van het land.” Vorig jaar
werden maar liefst 120.000 ouderen verrast met een kerstkaart. Uiteraard hoopt het Ouderenfonds dat
aantal dit jaar te overtreffen. “Veel
ouderen zijn alleen met de feestdagen en wij weten dat zo’n handgeschreven kaart erg gewaardeerd
wordt. Het is dus een kleine moeite met een bijzonder groot effect”,
vertelt Corina Gielbert. “Het enige
wat je hoeft te doen is een kaartje
schrijven en wij zorgen ervoor dat
de kaarten goed terechtkomen.”
Wie een eenzame oudere blij wil
maken met een kerstkaartje kan
deze, gefrankeerd en vóór 18 december, sturen naar Stichting Nationaal Ouderenfonds, Postbus 156,
3980 CD Bunnik. Meer informatie is
te vinden op www.ouderenfonds.nl/
stuur-een-kerstkaart.

Stoel Sinterklaas was zoek

Circus voor Sinterklaas
op de Graankorrel
Kudelstaart - De kinderen van de
Graankorrel kijken terug op een
leuk Sinterklaasfeest. Voor de verandering in de sporthal, waardoor
ook ouders en de jongere broertjes
en zusjes konden meegenieten.
Een uur lang konden de kinderen
en ouders genieten van de voorstelling ‘Circus voor Sinterklaas’. Circuspiet wilde dolgraag zijn kunsten
laten zien aan de kinderen en aan
Sinterklaas. De kinderen stonden

versteld van wat de Pieten allemaal
voor circuskunsten lieten zien. Nadat de meeste groepen terug waren
gegaan naar school, mochten de
kleuters nog even met de Sint praten. De Pieten deden nog een polonaise. Dat maakte het voor de jongsten extra leuk.
Op school kregen de kinderen van
de onderbouw nog een mooi cadeau en werden in de bovenbouw
alle surprises uitgepakt.

Mooie opbrengst na koude dag

Leerlingen Alkwin in actie
voor Serious Request
Aalsmeer - Ook dit jaar doet het
Alkwin Kollege in Uithoorn met haar
leerlingen uit de tweede leerlaag
weer haar best om een mooi geldbedrag in te zamelen voor de actie
van 3FM Serious Request.
Afgelopen zaterdag 9 december
stonden de leerlingen Jente Franken, Zoe Wegbrands en Fleur Snoek
van 2VWO op het Poldermeesterplein in Aalsmeer-Oosteinde. Van
de manager van Albert Heyn in het
winkelcentrum in Nieuw Oosteinde mochten zij beschut tegen regen
en hagel voor de winkelpui staan
met hun stalletje met zelfgemaakte

kerstartikelen, tulpen en cactussen.
In de dagen ervoor waren zij druk
in de weer geweest met het knutselen van deze feestelijke waxinelichthoudertjes. De gedoneerde beglitterde- en kerstgekleurde cactussen
en prachtige tulpen vonden gretig
aftrek. Na een zeer koude dag met
dito voeten en handen kon de kassa geteld worden: de opbrengst van
deze enthousiaste drie meiden was
420 euro. Een prachtig resultaat wat
ongetwijfeld met de andere acties
van medeleerlingen tot een prachtig totaalbedrag zal leiden voor Serious Request.

Leerlingen Werkschuit kijken
terug op zeer creatief jaar
Aalsmeer - De leerlingen van de
Werkschuit Aalsmeer kijken terug op
een zeer creatief jaar! In het kinderschilderatelier werkten zo’n 30 leerlingen mee aan het Aalsmeer Flower
Festival en aan het hertenproject (zie
foto). In de kerstvakantie worden er
workshops ‘handletteren’ voor kin-

deren en tieners georganiseerd. Deze zijn op woensdagmiddag 3 en 10
januari en de kosten zijn 12 euro per
deelnemer inclusief materiaal. Opgeven kan telefonisch via: 06-42197027.
In 2018 bestaat de Werkschuit
Aalsmeer 50 jaar en dit jubileum gaat
natuurlijk wel gevierd worden.

Atletiek, indoorwedstrijden

Veel persoonlijke records
voor jeugd in Alkmaar
2 Voorstellingen in Poppentheater

Een vrolijke kerstboom en
buurmannen in de natuur
Amstelveen - Theater van Santen
is welbekend in het Amstelveens
Poppentheater en maakt er iedere
keer samen met het publiek weer
een echt feestje van. Op zaterdag 16
december spelen zij De Vrolijk Verrassende Kerstshow, een muzikale familievoorstelling voor iedereen
vanaf 3 jaar. Prinses Anna gaat naar
De Vrolijk Verrassende Kerstshow.
Op het feest mag prinses Anna de
mooiste liedjes zingen, meedoen
aan een quiz, de kerstboom versieren, musiceren en zelfs een schilderij maken. Uiteraard zullen de kinderen haar daarbij gaan helpen. Dat
zorgt voor veel verrassingen en een
vrolijk kerstfeest voor iedereen!
Op zondag 17 december is Buurman in de natuur te zien, een vrolijke dansvoorstelling over de krachten, de schoonheid en de kwetsbaarheid van de natuur.
Twee buurmannen duiken in tuinpakken en met veel gereedschap
de natuur in. Ze zaaien, ze oogsten,
ze scheppen en harken er vrolijk
op los. Samen creëren ze een wereld vol mooie gewassen en natuur-
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lijk ook een boom om in te klimmen,
met een tak om aan te slingeren!
De buurmannen zijn helemaal zelfvoorzienend. Ze kweken hun eigen
eten en recyclen alles wat ze tegenkomen. Er gaat ook het één en ander mis, want ja, de natuur doet ook
zijn eigen gang. Van hagelbui tot
een gerecycled voorwerp dat in elkaar stort. Maar samen zoeken de
buurmannen dan weer naar een oplossing. Hilarisch danstheater voor
iedereen van 5 tot 105 jaar. De Vrolijk Verrassende Kerstshow is te zien
op zaterdag 16 december om 15.30
uur. Buurman in de natuur is te zien
op zondag 17 december om 14.30
uur. Toegangsprijs beide voorstellingen: 8,50 euro per kaartje. Reserveren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

krant

Amstelland - Op zaterdag 9 december reisden bijna 50 pupillen
en junioren van AV Startbaan in alle vroegte af voor een grote indoorwedstrijd in Alkmaar. Bij het stadion was het een drukte van belang
omdat er bijna 700 pupillen en junioren uit heel Nederland aan deze
wedstrijd meededen. Vanwege de
beperkte ruimte mochten de ouders
niet mee het stadion in, maar konden gelukkig vanaf de tribune alles heel goed zien. Het eerste startschot klonk om 10.00 uur, het laatste zou pas ver na 18.00 klinken, het
begin dus van een lange atletiekdag
in Alkmaar.
Junioren
De junioren konden meedoen aan
losse onderdelen. Bij de D junioren
mooie persoonlijke prestaties van
Eelco en Sven bij het hoogspringen,
kogelstoten en op de 60 meter horden. Bij de meisjes C junioren haalde Romee de finale van de 60 meter sprint waarin ze heel knap tweede werd met een evenaring van haar
persoonlijke record. Op de 60 meter horden haalde zij ook de finale waarin ze ook weer tweede werd
in een nieuw persoonlijk record
van 9.85 seconde. Bij de D1 junioren haalden Floortje de halve finale
van de 60 meter. Fanny stootte een
nieuw persoonlijk record en liep ook
naar een nieuw persoonlijk record
op de 1000 meter. Floortje maakte
haar dag nog mooier door derde te
worden bij het hoogspringen. Bij de
D2 junioren greep Laura naast een
ticket voor de halve finale op de 60
meter. Bij het hoogspringen deed zij
het voortreffelijk door haar persoonlijk record met 10 centimeter te verbeteren naar 1.30 meter, waarmee
zij vijfde werd.
Pupillen
De pupillen deden mee aan een
driekamp en zouden de dag afsluiten met een 600 of 1000 meter. Al-

le pupillen deden dezelfde onderdelen: sprint, kogelstoten en hoogspringen. Voor de mini en C pupillen
waren kogelstoten en hoogspringen
nieuw, want deze onderdelen doen
zij normaal nog niet. Dat gold ook
voor de B pupillen omdat deze onderdelen voor hun nu voor het eerste
jaar op het programma staan. Tussendoor was het vaak lang wachten
en dus rondjes rennen over de tribune en rond het stadion. Vervelen
deze de kinderen zich niet. De mini’s
van AV Startbaan hebben het super
gedaan op de voor hun moeilijke
onderdelen. Ze sprongen allemaal
op de mat en stootten beste wel ver
met de kogel. Uiteindelijk eindigden
Yaban, Samuel en Sibel allemaal in
de top 10. De C pupillen hebben het
ook super goed gedaan met een top
10 notering voor Maximilian en Gioia. Daarbij sprong Maximilian ook
nog eens zo hoog als een B pupil
en stootte Gioa, Lynn en alle jongens de kogel zelfs al over de 3 meter. Bij de B pupillen stonden wel erg
veel pupillen van AV Startbaan aan
de start, te veel dus om op te noemen, maar ze hebben het allemaal
super gedaan. Lauren en Jarit naderen met het hoogspringen zelfs
al de meter. Bij de jongens stootten
3 jongens verder dan 4 meter, wat
ook Caitlin bij de meisjes al presteerde. Uiteindelijk eindigen Lauren en Jarit zelfs nog in de top 10,
wat heel knap is, want er deden wel
heel erg veel B pupillen mee. Bij de
jongens A1 pupillen startte Manuel
alleen. Met heel knappe prestaties
op alle onderdelen werd hij vijfde
in het eindklassement. De meisjes
A1 pupillen hebben heel goed gepresteerd. Wellicht niet in de buurt
van het podium, maar wel veel persoonlijke records voor Evelien, Frederiek en Ediah. Ook bij de jongens
A2 weer veel pupillen van AV Startbaan. De hoogspring-machine liep
niet zoals gewend bij de jongens.
Toch sprongen ze allemaal goed.

Rijsenhout - Wat was het spannend op peuterspeelzaal ’t Roefje
in Rijsenhout. Sinterklaas wilde zijn
verjaardag komen vieren met alle kinderen erbij, maar er was een
groot probleem. De stoel van de Sint
was er niet, deze ‘speciale’ eigen
stoel waar Sinterklaas ook in Spanje
altijd op zit was zoek. Misschien ook
wel van de boot gevallen samen met
de pakjes. Overal was er gezocht,
maar geen stoel te vinden. Zelfs op
de dag dat Sinterklaas zou komen
was de stoel nergens in de speelzaal
te vinden. Totdat het zover was dat
de Sint er aan kwam, samen met de
Pieten, en wat hadden zij mee genomen? Gelukkig de stoel van Sinterklaas, zo kon de sint op zijn eigen
vertrouwde stoel toch nog zijn verjaardag vieren samen met de kinderen. De Sint kreeg een verjaardagskaart met een cadeautje en er werd
samen met de Pieten luid gezongen.

Na deze mooie feestelijke ochtend
kregen de kinderen ook nog een cadeautje. Na beloofd te hebben dat
de Sint en Pieten volgend weer de
verjaardag komen vieren werden ze
uitgezwaaid.

Graankorrel team aan de
slag met 3D onderwijs
Kudelstaart - Samen met een ander team uit de stichting Jong Leren hebben de medewerkers van De
Graankorrel een dag gewerkt aan
de verdieping van het nieuwe onderwijsconcept dat op De Graankorrel wordt gebruikt. Dit concept;
3D onderwijs genoemd, houdt rekening met de verschillende onderwijsstijlen van de leerlingen.
Tijdens de studiedag werd ingezet op het leren kijken naar kinderen. Met sommige kinderen kun je,
letterlijk, lezen en schrijven. Andere
blijven een puzzel. Hoe zit die puzzel in elkaar. Door hen te filmen en
hun behoeften beter te leren kennen, kun je de onderwijsaanpak
aanpassen. Het kind gaat met meer
plezier naar school en het blijft ge-

motiveerd om te leren. In de huidige onderwijstaal wordt dit ‘eigenaar’
zijn van je eigen onderwijsproces
genoemd. Het team van De Graankorrel is zelf ook getraind in 3D, afkomstig van de theorie van Human
Dynamics. De studiedag heeft het
team weer inspiratie gegeven om
de aanpak op school te verbeteren.
De komende jaren wordt er gewerkt
aan de inrichting van het schoolgebouw, omdat deze aanpak een andere verdeling van ruimtes vraagt.
Ook zal de wijze van toetsen veranderen. Ook daar vraagt 3D onderwijs iets anders van de school. Er
blijft ook voor het team voldoende
uitdaging om zelf enthousiast over
het onderwijs te blijven, iets wat in
deze tijd soms best lastig is.

Avontuurlijke voorstelling
in bibliotheek Amstelland
Amstelveen - De avontuurlijke familievoorstelling ‘Kiki en de verdwenen letters’ gaat over vriendschap,
over het kijken naar en in boeken,
over de betekenis van al die vreemde letters. De voorstelling is speciaal
voor boekenwurmpjes van 3 tot en
met 6 jaar én hun (groot)ouders inclusief een leuke knutselactiviteit na
afloop van de voorstelling.
Het doel van de voorstelling is het
enthousiast maken voor letters en
boeken door middel van het prikkelen van de fantasie en het geven van
taalprikkels. (Anderstalige) kleuters
én volwassenen worden uitgedaagd
om nieuwe dingen te ontdekken, te
kijken, mee te doen, te zingen, te
bewegen en te luisteren. De voorstelling is dus ook perfect toegankelijk voor anderstalige kleuters met
een basiskennis Nederlands.
Kiki is een heel gewoon meisje en
’s nachts wanneer ze niet kan slapen leest ze, nou ja bekijkt ze boeken, veel boeken, met haar zaklamp
gezellig onder haar deken. Maar op
een dag in de bibliotheek ontdekt
ze iets vreemds. De letters van haar

boek zijn allemaal verdwenen. Wie
gaat die letters terug in het boek
plakken? De meneer van de bibliotheek misschien? De theatervoorstelling is gemaakt door Sara Pieters
(Tekst, muziek en spel) van Theater
A tot Z en te zien op zondag 17 december van 11.00 tot 12.00 uur in
de Bibliotheek Stadsplein, Amstelveen. Leeftijd: 3 t/m 6 jaar. Prijs: leden 7,50 euro en niet-leden 10 euro
(geldig voor 1 kind en 1 begeleider).
Kaartjes zijn online te reserveren via
www.debibliotheekamstelland.nl en
te koop in de bibliotheken.

Bij het kogelstoten veel persoonlijke records. De meisjes A2 pupillen
lieten in deze wedstrijd zien dat ze
veel voortuitgang hebben geboekt.
Tuulia sprong zelfs over 1.05 meter en Jikke sprintte op de 60 meter zomaar een halve seconde onder
haar persoonlijke record. Ook Irene
en Djuna leverden goede prestaties,
waarbij na afloop bleek dat Djuna
toch nog een beetje ziek was. Alle pupillen liepen als afsluiting een
lange afstand op de betonnen baan
rond de wielerbaan. Onder veel geschreeuw, applaus en aanmoedigen

van alle Startbaan ouders renden
alle pupillen zo hard als ze konden.
Zo maakten zowel de ouders als de
pupillen er een feest van. Veel kinderen eindigden hoog in het klassement van de 600 of 1000 meter.
Niels helaas net naast het podium.
Manuel werd na een hele rappe
sprint knap derde op de 1000 meter.
Voor de meeste pupillen en junioren
was dit de laatste indoorwedstrijd
van 2017. Aanstaande zaterdag 16
december is iedereen weer buiten
voor de tweede cross wedstrijd van
de regio competitie.

Laura Hasse naar 1.30 meter bij het
verspringen.

Lauren Timucin tijdens de start van
de 40m sprint.
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Allerlei activiteiten in De
Boswinkel op 2e Kerstdag
Amstelland - Kom naar De Boswinkel op Tweede Kerstdag en geniet van allerlei activiteiten, een
hapje en een drankje. De Boswinkel
is open van 10.00 tot 17.00 uur en de
toegang is gratis.
Tentoonstelling: Binnen kan je de
tentoonstelling MoMo de Mol bezoeken. Dit is een interactieve kleutertentoonstelling om te ontdekken
wat er allemaal onder de grond gebeurt. De tentoonstelling is op de
bovenverdieping van de Boswinkel
en is gratis te bezoeken.
Uitbuikwandeling met de boswachter om 13.00 en 15.00 uur.
Maak samen met de boswachter een frisse wandeling en wandel het eten van eerste kerstdag er
al wat af. Tijdens de uitbuikwandeling vertelt de boswachter van alles over het winterse bos. Geschikt
voor het hele gezin. Kosten: 5 euro per persoon. Start in de Boswin-

kel. Aanmelden: 020- 5456100.
Winterspeurtocht tussen 10.00
en 15.00 uur. Struin door het koude
winterlandschap en zoek naar verschillende manieren van overwinteren in het Bos. Duur is ruim een uur.
De kosten zijn 6 euro per rugzakje,
geschikt voor 4/5 personen. De borg
is 10 euro contant te voldoen. Rugzakje in de Boswinkel af te halen.
Boskabouterpad tussen 10.00 en
17.00 uur. Kabouter Puntmuts gaat
op avontuur, ga je ook mee? Het
Boskabouterpakket kost 7,50 euro
en bestaat uit een rugzak met kaboutermuts, loeppotje, kleurplaat
en boskabouteropdrachten (Nederlands- en Engelstalig). De boskabouteropdrachten kosten los 1,50
euro. Elk seizoen andere boskabouteropdrachten. Start in de Boswinkel, Bosbaanweg 5, 020-54 56100.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur. Meer informatie: www.amsterdamsebos.nl

Jeugdschaken bij AAS

Koplopers winnen weer!

Aalsmeer - In de twaalfde ronde
van de AAS Jeugdcompetitie heeft
de top drie hard toegeslagen. Luuk
won met zwart van Stijn, Christiaan,
ook met zwart van Robert en Jasper
won van Sam. Hierdoor blijft Luuk
alleen aan de leiding met 10 punten, gevolgd door Christiaan met 9
en Jasper met 7 punten staat derde.
In het middenveld klom de jonge Konrad weer een plaatsje door
Kevin te verslaan. Ook Dylan deed
goede zaken door netjes van Rune

te winnen. En Niek idem dito, want
hij won van Bryan. Marien won van
Kai, zodat de groep Rune, Tim, Kevin, Dylan, Niek en Marien allen 4,5
punten hebben. Aanstaande vrijdag
15 december is de laatste les (ronde dertien) van dit jaar, op vrijdag 22
december worden de schakers getrakteerd op een spelletjesavond en
vrijdag 29 december hebben ze vrij.
Het is dan kerstvakantie. Meer informatie: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Trampolinespringen

Bronzen medaille op NK
voor C1-team SV Omnia

Dames 1 in actie tegen Bentelo in De Bloemhof. Foto: www.kicksfotos.nl

Handbalcompetitie

Winstweekend voor FIQAS
Aalsmeer - De handballers van FIQAS Aalsmeer kunnen terugkijken op een ‘goed gescoord’ weekend. Zaterdag 9 december speelde
Dames 1 thuis in De Bloemhof tegen Bentelo en met deze ploeg hadden de meiden niet heel veel moeite. Aalsmeer was duidelijk sterker.
Al snel stond een overtuigende 18-7
op het scorebord. De ploeg uit Bentelo wist zich iets terug te vechten,
maar in gevaar is FIQAS nooit geweest. Een mooie overwinning van
32-23 was het resultaat voor Dames 1 in deze eredivisie handbalwedstrijd.
Weer winst Heren 1
Heren 1 was zaterdagavond op bezoek in Panningen voor een wedstrijd in de BeNe League tegen Bevo. Mogelijk heeft de stunt vorige
week, winst op koploper OCI Lions,
de mannen van het eerste ‘vleugels’
gegeven, want de winst mocht mee
naar Aalsmeer. Het was een ‘pittige
pot’ handbal en beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar FIQAS was net de betere ploeg. Eindstand: 30-25.

Gilbert, Peter en John
schitteren bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De zesde speelavond
van de dartclub Poel’s Eye in het
Dorpshuis van Kudelstaart had met
een mengeling van nieuwelingen,
oudgedienden en (on) regelmatige bezoekers een prima opkomst
van 39 deelnemers. Erik Jan Geelkerken sloeg een dubbelslag, hij
won voor de eerste keer dit seizoen
een speelavond (en de achtste keer
ooit) én legde beslag op de tweede periode. Rene Verhoeven was de
finalist. In het tweede niveau kwamen Rob Kooiman en Huib Gootjes
tot de halve finale, maar de finale
ging tussen Leon Spaan en Gilbert
van Eijk. Beide darters stonden voor
de derde keer dit seizoen in een finale. Hoewel Leon als enige van de
twee één van de voorgaande finales
won was het nu de beurt van Gilbert om te triomferen. Het was ondertussen alweer zijn twaalfde overwinning bij de Poel’s Eye. In het derde niveau wisten nieuwkomer Joey
Visscher en ‘af en toe darter’ Frank
Droogh de halve finale te bereiken.
Een andere ‘onregelmatig bezoeker’ bereikte echter de finale; Mike
Miltenburg. De winnaar was echter toch good old Peter van de Laarse, hij won voor de achtste keer ooit
een finale. De laatste finale was die
van het vierde niveau tussen Michel
van Galen en Rene van Veen. Beide
wonnen in het verleden vier finales.
Bijzonder was echter dat Rene nog
nooit een finale verloor, ook stonden ze voor de tweede keer tegenover elkaar in een finale. Uiteindelijk wist Rene zijn succesvolle reeks
voort te zetten. De hoogste uitgooi
van de avond was een mooie, namelijk de hoogst mogelijke uitgooi

zonder de Bull’s Eye; 160. John Guldemond wist dit kunstwerkje te voltooien.
En zo werd ook deze avond weer
geschiedenis geschreven, zoals dat
ook morgen, vrijdag 15 december,
weer gaat gebeuren. Dan is de volgende speelavond van de Poel’s Eye,
met hopelijk weer veel nieuwe gezichten. Elke darter kan namelijk
zonder opgave vooraf meedoen, de
Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer
zielen hoe meer vreugd. Man en
vrouw, jong en oud, iedereen speelt
door elkaar, maar dankzij het vier niveau systeem komt iedereen op zijn
eigen niveau terecht. Het motto van
de Poel’s Eye is dan ook; zoveel als
mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname
kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie
te vinden.
Winnaars Gilbert en Peter naast
John ‘160’.

Voetbal
Vanwege de sneeuw waren zondag
ook alle voetbalwedstrijden afgelast.
FCA zondag en RKDES zouden beiden thuis in actie komen, maar konden de voetbalschoenen vervangen voor snowboots. De KNVB besloot in de ochtend alle wedstrijden
te cancelen.
FCA zaterdag kwam wel in actie. De
Aalsmeerders gingen op bezoek in
Woerden om het op te nemen tegen
Sportlust ’46. Geen winst en geen
verlies. Eindstand: 1-1.

Voor drie van de vier was het hun
eerste NK, dus ook deze springers
hebben het top gedaan.
In het D4 team kon Sarah helaas
niet meespringen door een blessure. Gelukkig kon Muriël voor haar
invallen. Muriël, Jay, Joey en Kiki
sprongen allemaal prima oefeningen en werden daarmee netjes tiende.

Top gedaan
Ook het E7 team van Alyssa, Eliana, Alyssa en Katelijne was al vroeg
aan de beurt. De dames sprongen
mooie verplichte oefeningen, waarbij Katelijne zelfs een 8.6 van één jurylid kreeg voor de netheid van haar
oefening. Ook de keuze oefeningen
werden prima uitgesprongen. De
jonge talenten werden daarmee negende in een sterk deelnemersveld.

Zesde beste score
Ook Sem, Finn-Julien, Teun en Sabine van het C2 team sprongen een
prima wedstrijd. In de C-klasse lagen alle scores heel dicht bij elkaar.
Het team eindigde uiteindelijk als
tiende. Vooral Sabine viel op door
een hele goede keuze-oefening. Ze
haalde met 29,750 punten de zesde
beste score van maar liefst 64 springers uit de C-klasse. Heel knap. Ondanks haar rugblessure sprong Dian twee goede oefeningen voor het
B-team. Ook Fenno wist weer twee
prima oefeningen te laten zien. Melvin en Boris kenden helaas wat fouten bij hun keuze oefeningen, waardoor de finale onbereikbaar bleef.
Wel was het voor het eerst sinds zes
jaar dat Omniaspringers uit de Bklasse op het NK stonden, dus dat
alleen is al een prestatie om trots op
te zijn.

Wedstrijden
veldvoetbal

Klaverjassen bij
de Geluksvogels

Zaterdag voetbal, Eerste Klasse A

FC Aalsmeer pakt punt bij
Sportlust’46 in Woerden
Aalsmeer - In de elfde speelronde
heeft eersteklasser FC Aalsmeer een
gelijkspel behaald bij Sportlust’46
in Woerden. De 1-1 eindstand was
voor de ploeg van Cor van Garderen
een prima resultaat. De thuisclub
was er iets minder tevreden over.
Sportlust’46 had over de hele wedstrijd gezien de betere kansen, maar
was slordig in de afwerking. De bezoekers uit Aalsmeer speelden vooral de eerste helft ver onder niveau.

Trudy en Nico op
één bij soos

Dartcompetitie in Dorpshuis

Feestweekend FIQAS
Op zondag 10 januari maakte Heren
2 het FIQAS feestweekend nog groter. Ook dit team boekte een zege
op tegenstander Bevo. Er is gewonnen door Aalsmeer met 27-20. Niet
alle handbalwedstrijden zijn zondag
gespeeld. Enkele zijn afgelast vanwege de sneeuw. Zo kon de A1 jongens van FIQAS niet in actie komen.
V&L zou op bezoek komen in De
Bloemhof, maar de ploeg moest verstek laten gaan vanwege het winterse weer. Natuurlijk gaat deze wedstrijd nog wel gespeeld worden.

Aalsmeer - Zaterdag 9 december deed SV Omnia 2000 met maar
liefst vijf teams mee aan het Nederlands Kampioenschap Trampolinespringen. En wat werden er mooie
prestaties neergezet. Het C1 team
van Marlies, Lisa, Casper en Amber
nam zelfs een bronzen medaille mee
naar huis! Zij sprongen al vroeg in
de ochtend hun voorronde. Uren later bleek dat ze als derde team de
finale in gingen. Daar sprongen ze
ondanks de spanning prima oefeningen. In eerste instantie gaf het
scorebord aan dat het team vierde
was geworden, met een verschil van
slechts 0,05 punten ten opzichte van
de derde plaats. Kort daarna bleek
ineens dat er toch nog iets gewijzigd was in de puntentelling en dus
won het team brons! Een mooie en
welverdiende verrassing.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en zowel leden als nieuwe
gezichten zijn van harte welkom.
Op donderdag 7 december is het
jokeren gewonnen door Trudy Knol
met 57 punten, Gerard de Wit werd
met 366 punten tweede en Anthonia van der Voort met 393 punten
derde. Bij het klaverjassen was Nico
de Ron de beste met 5712 punten,
gevolgd door Piet van As met 5350
punten en Gerrit van der Geest met
5004 punten. De poedelplaats deze week is voor Jan Weij met 3580
punten. Kom gerust eens mee kaarten, jokeren of klaverjassen. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen,
tel. 0297-340776.

Kerstkaarten bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 19 december houdt kaartclub Ons Genoegen haar speciale kerst-kaartavond
in het Hofplein aan de Clematisstraat (ingang Kloosterhof). Aanvang 19.30 uur. Zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs is 3
euro per deelnemer en dit bedrag
is inclusief koffie of thee. Tijdens
de vorige speelavond is het klaverjassen gewonnen door Josephien
Kragtwijk met 5786 punten, op twee
Trien Wegman met 5716 punten en
op drie Nen Overdijk met 5579 punten. De poedelprijs was voor Ria Bos
met 3328 punten. Bij het rummicuppen was Antje Herder met 40 punten de winnaar. De poedelprijs ging
hier naar Rita Wiebes met 132 punten. Het bestuur hoopt vele kaartliefhebbers te mogen verwelkomen
aanstaande dinsdag 19 december.
Ook tijdens het kerstkaarten staan
klaverjassen en rummicuppen op
het programma.

Er werd heel weinig gecreëerd en
bij de ploeg uit Woerden waren er
een paar mooie kansen op de openingstreffer. Die viel na een half uur.
Van dichtbij kon Sportlust’46 topscorer Rick Wils de 1-0 aantekenen.
Na rust een veel feller FC Aalsmeer
en dat resulteerde binnen 5 minuten
in de gelijkmaker. Calvin Koster luisterde zijn entree na een hamstringblessure op met een beheerste intikker: 1-1. Daarna ontspon zich een
onderhoudend duel met kansen aan
beide zijden. De gasten ontsnapten
nog met een kopbal op de lat en een
schot van dichtbij over. FC Aalsmeer
kopte via Sander Aznar Martinez uit
een vrije trap van Werkhoven net
over.
Na ruim 90 minuten zagen 300 belangstellenden een 1-1 eindstand op
het scorebord. Komende zaterdag
16 december speelt FC Aalsmeer de
laatste thuiswedstrijd van het jaar.
Vitesse Delft komt op bezoek.
Arno Maarse

Astrid op mooie
score bij sjoelen
Rijsenhout - In de hoofdklasse van
de sjoelcompetitie van Sjoelclub
Rijsenhout op 7 december is wederom Thomas van Brakel ondanks
een mindere avond eerste geworden, gevolgd door Lineke van Brakel op twee en Arnold van der Linden als derde. Elisa Arendse was
de sterkste in de A-klasse, met op
plaats twee Annelies Ravensbergen
en als derde Arnold van der Linden.
In Klasse B was Willem Romijn weer
goed op dreef en eindigde als eerste, Hans Schijf werd twee en Femmy Korte eiste plaats drie voor zich
op. Astrid Overbeek behaalde met
een mooie score de eerste plaats
in de C-klasse, gevolgd door Els
van der Linden op twee en als derde Annie van’t Zelfde. De volgende
speelavond en tevens de laatste van
dit jaar is op vrijdag 15 december.
Het is een gezellige avond waarin
de leden gaan bingosjoelen. Aanvang 19.30 in dorpshuis de Reede
aan de Schouwstraat.

Kaartavond en
kerstkienen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 15 december is er weer gewoon kaarten bij
buurtverenging Hornmeer in het
buurthuis aan de Dreef 1 en op
woensdag 20 december wordt een

Zaterdag 16 december:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Vitesse Delft 1
F.C.A. 2 - Swift 3
Swift 10 - F.C.A. 4
F.C.A. 5 – W.V.-H.E.D.W. 17
T.O.B. 4 - F.C.A. 7
F.C.A. 8 – Arsenal 8
F.C.A. 45+1 – T.O.G. 45+1
Vrouwen
IJmuiden V1 - F.C.A. V1
S.C.W.
S.C.W. 1 – Robinhood 1
S.C.W. 4 – Argon 7

14.30 u
11.45 u
13.00 u
14.30 u
14.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

Zondag 17 december:
F.C.AALSMEER
Kickers’69 1 - F.C.A. 1
F.C.A. 2 - Fortius 2
F.C.A. 3 – R.K.D.E.S. 4
F.C.A. 4 - H.Y.S. 4

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
Stompwijk 1 - R.K.D.E.S. 1
A.G.B. 3 - R.K.D.E.S 2
Kon.H.F.C. 3 - R.K.D.E.S. 3
R.K.D.E.S. 4 – Buiksloot 3
R.K.D.E.S. 5 – Kampong 4

14.00 u
12.00 u
13.00 u
12.00 u
12.00 u

Mevrouw Thuis
wint speelavond
Rijsenhout - Buurtvereniging DES
Rijsenhout heeft 16 november de
maandelijkse speelavond gehouden. Het klaverjassen is gewonnen
door mevrouw Thuis met 5083 punten. Op twee is de heer A. Brouwer geëindigd met 5067 punten en
plaats drie was voor de heer R. van
der Schoor met 4992 punten. Bij
het domineren was de hoogste eer
voor mevrouw R. Kant met negen
schrappen. Mevrouw E. Heemskerk
werd (na loting) tweede met eveneens negen schrappen.
grootse kerstkienavond gehouden.
Iedereen is beide avonden van harte welkom, aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur voor koffie,
thee en inschrijving. Tijdens het kienen zijn prachtige prijzen te winnen,
waaronder een volle mand met levensmiddelen. Komt allemaal, neem
gerust een buurman of buurvrouw
mee, hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Kom op tijd, want vol is vol.
Het koppelkaarten op vrijdag 8 december is gewonnen door Kees
Meekel en Corry Balder met 5322
punten. Op twee Mia Huijkman en
Theo Nagtegaal met 5171 punten
en op drie George Lemmerzaal en
Manfred de Grauw met 4919 punten. De poedelprijs was voor het
koppel Wil Jak en Martin van Stijn
met 3607 punten.

Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub de
Geluksvogels. Er wordt het hele jaar
door op de woensdagavond vanaf
20.00 uur gekaart in het Dorpshuis.
Op 29 november is het klaverjassen gewonnen door Jan Raadschelders met 5273 punten, Corrie Durieux werd tweede met 5258 punten
en Jaap Streefkerk derde met 5070
punten. De poedelprijs was deze
week voor Ton Schouten met 3739
punten.

Winst Jan en Joris
bij Bridgeclub
Aalsmeer - Bridgeclub Onder Ons
heeft weer een heel gezellige speelavond gehouden op 6 december.
In de A-lijn zijn Jan Geleijn en Joris van der Zwaard eerste geworden met 64.17%. Op twee Gonny
van der Zwaard en Jaap Geleijn met
56.67% en op drie Bert Huiskes en
Hans Visser met 55.83%. In de Blijn was de hoogste eer voor Peter
Prochazka en Martin van der Laarse met 62.83%. Op twee Rietje van
der Zwaard en Joke Hendrikse met
60.08% en op drie Letta van Luling
en Renze Bijker met 5.33%. In de
C-lijn waren Annie van Buijten en
Thea Wijnende beste met 61.81%.
Op twee Willy en Piet van Leeuwen
met 60.00% en op drie Tiny Brander
en Hanneke van Dorp met 57.64%.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De volgende kaartavond van Allen Weerbaar is maandag 18 december in buurthuis het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal gaat vanaf 19.30 uur open
voor koffie, thee en inschrijving. Het
kaarten begint om 20.00 uur. Het is
de laatste kaartavond dit jaar. Op
8 januari komen de kaarters voor
het eerst bijeen in 2018. De vorige
kaartavond is gewonnen door Lida
de Nooij met 5701 punten, op twee
is Martin van Wieringen geëindigd
met 5576 punten, op drie Jan de
Nooij met 5112 punten, op vier Vera
Könst met 5067 punten en plaats vijf
was voor Anton van der Polder met
5058 punten. De marsenprijs ging
naar Lida de Nooij en de poedelprijs
was voor Kees Kooyman. Bij het jokeren ging Lilian Klaassen met de
eerste prijs naar huis en op de laatste plaats eindigde Marty Groenendijk.
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Nils Eekhoff wint in Zaandam

Fitter en sterker
“Ik ben fitter en sterker dankzij de
individuele trainingen van NieuwVenneper Arjan Kempers”, twitterde Nils Eekhoff midden vorige week
opgetogen. Enkele dagen later bewees het talent van de Sunweb-opleidingsploeg dat het niet om nepnieuws ging. In Zaandam won hij na
de van hem bekende bliksemstart
overtuigend de Crosscompetitierace

in de A-klasse. Op het besneeuwde
parcours volgde Baby Dump-prof
Koos Jeroen Kers ruim twee minuten later als tweede. Dennis Souverein werd derde, klassementsleider Niek Voogt vierde. Voor Nils
Eekhoff was het zijn laatste tussendoortje in het veldrijden dit jaar. Hij
gaat zich nu volledig richten op het
komende wegseizoen. Begin januari volgt een eerste trainingsstage in
Zuid-Spanje.
Spanning terug
Nieuweling Tristan Geleijn liet afgelopen weekeinde de Crosscompetitie links liggen. Hij koos het spoor
van zijn broer Owen en trad aan in
de nationale wedstrijden. Een succes werd het ditmaal niet. In Amersfoort moest hij opgeven, in Moergestel klasseerde hij zich als veertigste. Nog meer slecht nieuws: zijn
koppositie in de tussenstand van de
Crosscompetitie is door de gemiste rit in Zaandam opeens serieus in
gevaar gekomen. Elian Lagendijk,
zondag winnaar, nadert tot op vier
punten. Ook Sven Buskermolen uit
Kudelstaart mag na een mooie vierde plaats nog dromen van de eindwinst. Hij staat met nog drie wedstrijden te gaan vijf punten achter op Geleijn. De overige crossresultaten van het weekeinde: Dennis
Moolhuijsen (Rijsenhout) 44e bij de
amateurs in Amersfoort na een val
en een daarbij opgelopen liesblessure, Gijs Eekhoff 25e in de A-klasse in Zaandam.

Biljartvereniging gaat inpakken voor verhuizing

Winst voor biljartteams
van vrijdagcompetitie
Aalsmeer - Bijna zijn de laatste
wedstrijden van Biljartvereniging
Aalsmeer aan de Roerdomplaan
3 gespeeld in 2017; De drie teams
van de Vrijdagcompetitie hadden de
eer om op 8 december hun laatste
thuiswedstrijd te spelen en alle drie
de teams wisten de partijen winnend af te sluiten.
Aalsmeer C: Henk Bos keek al snel
tegen een flinke achterstand aan
tegen Jan Turk (beide 85 Caramboles), die voortvarend van start ging,
Bij Henk ging het moeizaam en had
hij in het begin veel beurten nodig;
Het tij keerde tegen Jan Turk in het
voordeel van Henk Bos en hij maakte enkele series. Voor de winst op
Jan Turk had Henk 33 beurten nodig. Teveel voor Henk Bos. Henk v/d
Sluis had geen problemen met Piet
Volwater en liet 12 punten noteren.
Harry Batenburg en Joost Dekker
moesten genoegen nemen met ieder 6 punten. Eindstand, een kleine winst voor Aalsmeer C met 36 en
Roac B 35 punten.
Aalsmeer A: Het team van Wil Piet
is ondanks de overwinning tegen
Westerhaven B niet gestegen op de
ranglijst. Wil Piet won zijn wedstrijd
tegen Chris Koot in 29 beurten met
een moyenne van 2.00. Jacco v/d
Laarse verscheen 32 keer aan de tafel en liet Arie Meijer achter met een
tekort van 15 caramboles. Wijnand
Knol stond in gewonnen positie;
nog 5 caramboles voor zijn tegenstander Nico v/d End voor de gelijkmakende beurt. Onder aanmoeding
van zijn teamgenoten werden de 5
caramboles gemaakt, punten ge-

deeld, allebei 11 punten. Eindstand:
Aalsmeer A 41 en Westerhaven B 37
punten.
Aalsmeer B: Het team Heuzen was
de grote winnaar op deze avond wat
de punten betreft; 45 van de te behalen 48 punten tegen Roac C, die
als team 59 caramboles minder
moet halen. Het is voor de hogere
spelers moeilijker om een redelijk
partij te spelen als de tegenstander
er veel minder moet maken. Arnold
kon geen serie maken en had te
veel beurten nodig om zijn caramboles te maken. Wim Berghoef trof
hetzelfde, teveel beurten maar wel
de winst. Wim Nederstigt trof een
tegenstander met een zelfde aantal te maken caramboles en zette dat om in 12 punten. Eindstand:
Aalsmeer B 45 en Roac C 34 punten.
Laatste competitiewedstrijden
Maandagavond 18 december worden ook de laatste competitiewedstrijden van de hogere klassen gespeeld.
Daarna gaan de leden van Biljartvereniging Aalsmeer beginnen met
het inpakken voor de verhuizing
naar de Oosteinderweg 287. Half januari 2018 is de planning. De leden
hopen dat de inrichting dan al zover klaar is, dat de tweede helft van
de competitie gestart kan worden
en de onderlinge competitie op de
middagen van maandag, dinsdag
en woensdag en op de donderdagen vrijdagavond en de zaterdag om
vrij te biljarten in het nieuwe clubgebouw .
Piet Maarsen

Voorselectie voor WK kwalificatie

Samir van FIQAS bij WK
Heren handbalteam
Aalsmeer - Bondscoach Erlingur Richardsson van het Nederlands Herenteam heeft de voorselectie bekend gemaakt voor de resterende WK-kwalificatiewedstrijden
aan het begin van het nieuwe jaar.
De IJslander heeft 29 spelers op
zijn longlist. Oranje gaat alleen aan
de leiding in WK-kwalificatiegroep
5 na overwinningen op Griekenland met 29-20 en België met 2625. Twee bekende handbalspelers
uit Aalsmeer maken deel uit van het
team. Zo is Samir Benghanem van
FIQAS Aalsmeer opnieuw geselecteerd, evenals Jeffrey Boomhouwer,
nu spelend in Duitsland.
Begin januari
De WK-kwalificatie wordt vervolgd
in de eerste twee weken van januari 2018. Nederland treft Turkije als
eerste op donderdag 4 januari. Het
duel wordt gespeeld in Aksaray in
centraal Anatolië. Op zondag 7 januari om 13.00 uur wordt de thuiswedstrijd tegen Turkije in Sittard gespeeld. Daarna volgt op donderdag

11 januari het uitduel in Griekenland. Op zondag 14 januari om 13.00
uur wordt de WK-kwalificatie afgesloten met opnieuw een thuisduel in
Sittard tegen België.
Early Bird actie
De kaartverkoop voor beide thuiswedstrijden is afgelopen 6 december van start gegaan. Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft
voor de belangrijke WK-kwalificatie-interlands een zogenoemde Early Bird actie. Snelle beslissers kunnen tot en met 18 december voordeliger tickets bestellen. Zo kost een
combinatieticket voor volwassenen
voor beide wedstrijden op 7 en 14
januari 20 euro. Een combinatieticket voor kinderen tot en met 15 jaar
voor beide wedstrijden op 7 en 14
januari kost 10 euro.
Na 18 december gelden de normale tarieven, namelijk 12,50 euro voor
volwassenen en 6 euro voor kinderen. Kaartjes bestellen kan via https://www.handbal.nl/oranje/kaarten-bestellen/

23

Polonia verovert koppositie
bij de ZABO zaalvoetbal

Eerste juniorenzege voor
veldrijder Owen Geleijn
Rijsenhout - Met een overvloed
aan regen, wind, sneeuw en modder konden de lokale veldrijders afgelopen weekeinde hun geluk niet
op. Winnen maakte het dartelen
in de prut nog leuker. Owen Geleijn uit Rijsenhout zegevierde zaterdag in Amersfoort, zijn plaatsgenoot Nils Eekhoff kwam een dag
later in Zaandam ook als winnaar
over de streep. Voor Owen Geleijn
was het de eerste overwinning in
een nationale cross bij de junioren.
Na een spannende rit in het Birkhovense Bos was hij de sterkste finish’er van een klein groepje koplopers. Rick Pluijmers werd tweede
op drie seconden, Wesly Damiaans
derde op bijna vier tellen. Een dag
later eindigde Geleijn op plek vijf
in de landelijke cross van Moergestel, anderhalve minuut na winnaar
Bart Artz. Door zijn sterke resultaten verzamelde de eerstejaars junior weer welkome punten voor een
goede startpositie op het nationaal
kampioenschap, 13 januari in Surhuisterveen.

• Nieuwe Meerbode

Valentijn Stokman van BV Aalsmeer in actie.

Op weg naar het kampioenschap

Basketbal heren winnen
van Flashing Heiloo
Aalsmeer - Na twee mindere wedstrijden (verlies met 61-55 tegen
U.S. en winst (66-47) tegen het
laaggeplaatste Windmills kwam titelconcurrent Flashing Heiloo op
bezoek bij de heren van Basketbalvereniging Aalsmeer. De afgelopen
week was er heel hard en gedreven
getraind en de heren waren erop
gebrand te laten zien dat zij kampioenskandidaat nummer één zijn. In
de eerste periode (19-19) kwam deze intentie nog niet in de score tot
uitdrukking. De Aalsmeerse centers hadden hun handen vol aan de
center van Heiloo die steeds goed
werd vrijgespeeld binnen de bucket
en met zijn 2.10 meter gemakkelijke
scores cadeau kreeg. In de tweede
periode was er aanvankelijk weinig
verbetering te zien en beide teams
grossierden in slordig spel met veel
balverlies. De zet van coach Kees
Buskermolen senior om Valentijn
Stokman aan de boomlange center
te koppelen, plus de zeer welkome
driepunters van Kees Buskermolen
junior maakten dat Aalsmeer in de
race bleef. Na een achterstand van
25-28 kreeg Aalsmeer echt grip op
het spel van de tegenstanders en
mocht het gaan rusten met een kleine voorsprong: 30-28. In de derde
periode werd Heiloo volledig overklast en liep Aalsmeer uit naar 5128. Opvallend was het sterke spel
van stille kracht Thijs Wijfjes en Sebastiaan Stokman die eindelijk zijn
oude niveau weer begint te benaderen. Valentijn Stokman mocht echter
als man van de wedstrijd de complimenten in ontvangst nemen. Niet
alleen speelde hij de belangrijkste
tegenstander uit de wedstrijd, ook
had hij aanvallend weer een belangrijke scorende inbreng. Na de run
van 26-0 speelde Aalsmeer de wedstrijd in de vierde periode gecontroleerd uit en werd een ruime overwinning op een van de naaste concurrenten bijgeschreven. Heel prettig was het gegeven dat het team als
geheel een hoog driepunters schotpercentage had van boven de 40%.
Een teken dat het team aanvallend
gecontroleerd bleef spelen. Op deze
wijze mag Aalsmeer met recht een
voorschot nemen op de titel.
Steeds beter
De U 14 begint wekelijks beter te
spelen. Ondanks tot nu toe steeds
grote nederlagen blijft dit (jongens
en meisjes) team onder leiding van
trainer-coaches Kees Buskermolen junior en Sebastian Sargis heel

hard trainen. Dit keer lag winst niet
eens zo ver buiten bereik tegen het
toch vrij hoog geklasseerde Flying
Oost. Hoewel de eindstand van 2239 een gemakkelijke overwinning
van de Amsterdammers doet vermoeden, waren beide teams vrijwel gelijkwaardig. Elk van de vier
periodes van 10 minuten werd met
een klein verschil verloren. Doorslaggevend daarbij waren het enorme lengteoverwicht van Flying Oost
en het nog te makkelijk missen van
goed uitgespeelde kansen door de
Aalsmeerders. Op deze wijze spelend zal de eerste overwinning niet
heel lang op zich laten wachten.
Een kop groter
In de voorgaande week moesten de
jongens van de U 18 met vijf spelers
tegen HBC aan de bak. Lange tijd
wisten de Aalsmeerders dit goed vol
te houden, maar in de vierde periode werd de inspanning merkbaar en
moest het team een nederlaag van
55-47 accepteren. De U 16 speelde
vorige week eveneens een wedstrijd
tegen HBC. Hoewel invallers Milo
Schuijt en Niels van der Meer naar
vermogen speelden (beiden hadden overigens al een wedstrijd in de
benen waaruit ze geblesseerd tevoorschijn kwamen) was het gemis
van Sil Heemskerk en vooral center
Jorre van Beek zeer merkbaar. Tegen een team met vier spelers die
een kop groter waren dan de langste Aalsmeerder bleek een goed resultaat onhaalbaar. Toch was het
Aalsmeer dat tot 16-15 brutaal de
leiding nam door opnieuw een goede press verdediging. Door de strak
maar correct leidende scheidsrechters kwam Aalsmeer echter te snel
in foutenlast waardoor het team genoodzaakt was om verder te gaan in
een zoneverdediging. Daarmee was
de wedstrijd tegen een team met
zoveel lengtevoordeel beslist. Dat
de score uiteindelijk opliep tot 8446 was uitsluitend van belang voor
de statistieken.
Toch overwinning
Het tweede U 16 team sleepte wél
een zeer zwaar bevochten overwinning mee uit Heerhugowaard. Vrijwel de gehele wedstrijd keek het
team tegen een achterstand aan
maar in de beslissende vierde periode bleek dat Coach Valentijn Stokman zijn mannen op tijd bij de les
had. Een achterstand van 30-22 wist
Aalsmeer in de slotminuten om te
buigen naar een 30-32 overwinning.

Postduivensport op inventaris
immaterieel erfgoed
Aalsmeer - De duivensport is sinds
zondag 10 december officieel immaterieel erfgoed. Het staat vanaf
dat moment op de ‘Inventaris immaterieel erfgoed’. De postduivensport
is een hobby die al meer dan 100
jaar in Nederland wordt beoefend
en eind 19e eeuw ook in Nederland
en België is ontstaan. Nog steeds
zijn zo’n 17.000 Nederlanders actief
bezig met deze hobby en sport.
Daarmee is het een traditie die is en
wordt overgedragen van generatie
op generatie en van persoon op persoon. En dat is een belangrijk kenmerk van een Immaterieel erfgoed.

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie gaat hiermee ook
de verplichting aan zich bewust en
actief in te zetten om haar immaterieel erfgoed levend te houden en
toekomst te geven. Er is een erfgoedzorgplan gemaakt. De organisatie heeft een jaar geleden het zogenaamde traject GPS2021 gestart.
Dit met het idee dat de duivensport
nog lang niet tot de geschiedenis
behoort. Door de sport te vernieuwen, is het een traditie die in een
nieuw jasje nog een lang leven voor
zich heeft. De eerste stappen hierin zijn gezet.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd de ZABO zaalvoetbal competitie voortgezet met speelronde 6.
Tijdens de zesde speelronde stond
de eerste echte topper van het seizoen op het programma, namelijk
de ontmoeting tussen Met & Co en
Polonia Aalsmeer. Beide zaalvoetbalteams hadden voorafgaand aan
deze wedstrijd alles gewonnen en
voerden gezamenlijk de ranglijst
aan met vijftien punten uit vijf duels.
Zaterdagavond 9 december speelden de lijstaanvoerders tegen elkaar
en gingen in een rechtstreeks duel
strijden om de koppositie bij de ZABO. In de eerste helft werd er fanatiek gevoetbald op de zaalvoetbalvloer. Hoewel beide teams trachtten
sportief te spelen moest scheidsrechter Visser kordaat optreden om
alles in goede banen te leiden. Door
de snelheid van het spel ontstonden
enkele ongelukkige botsingen die
bestraft werden met een gele kaart.
Het team van Met & Co produceerde halverwege het eerste bedrijf de
openingstreffer en verdubbelde een
paar minuten later de voorsprong
tot 2-0. Vlak voor de wissel maakte Polonia Aalsmeer de aansluitingstreffer en ging de rust in met
een draaglijke 2-1 achterstand. In
de tweede helft kantelde de wedstrijd en kreeg Met & Co vijf tegendoelpunten te verwerken. Na twee
minuten kwam middels een kiezelhard ingeschoten vrije trap de gelijkmaker op het scorebord: 2-2. Na
zeven minuten verdween de bal via
een merkwaardige kluts in de bovenhoek: 2-3. Weer vier minuten later nam Polonia Aalsmeer afstand.
Door een laag schot vanaf de zijkant, vanuit een haast onmogelijke rechterhoek, liep Polonia uit naar
een 2-4 voorsprong. Met & Co had
het antwoord snel klaar. Acht minuten voor het einde speelde de ploeg
zich met een uitstekende goal terug
in de wedstrijd: 3-4. Een bloedstollende slotfase leek er aan te komen

maar daar was uiteindelijk toch niet
echt sprake van. Zes minuten voor
tijd scoorde Polonia Aalsmeer opnieuw een doelpunt en bij de stand
van 3-5 voelde de tegenstander zich
verslagen. Twee minuten voor het
eindsignaal werd de eindstand bepaald op 3-6. Omdat de keeper ging
meevoetballen verdween een afstandsschot in het lege doel. Polonia Aalsmeer dus de nieuwe koploper bij de ZABO.
Overige duels
Afgelopen zaterdag werden nog
drie andere wedstrijden gespeeld
in hal 2 van sporthal de Bloemhof.
Voorafgaand aan de topper van de
avond moesten de spelers van Bolas Underwear het opnemen tegen IBH Aalsmeer. De zaalvoetbalpartij eindigde met een 2-2 gelijkspel. Dit was het eerste gelijkspelletje overigens in dit hele ZABO-seizoen. Later op de avond verschenen
de ploegen van Football Fanatics en
Amsec Piller aan de aftrap. Halverwege de eerste helft leidde Football Fanatics met 2-0 en dit zou ook
de ruststand worden. In de tweede
helft bleek Amsec Piller niet in staat
punten over te houden aan dit duel.
Football Fanatics speelde de zaalvoetbalpartij gestaag uit, via 3-0 en
3-1 werd de eindstand tenslotte 4-1.
De slotwedstrijd van speelronde 6
ging tussen LEMO en Koning Nieuwendijk en eindigde eveneens met
de cijfers van 4-1.
Stand na ronde 6:
Polonia Aalsmeer 6-18, Met & Co
6-15, Bolas Underwear 6-13, Football Fanatics 6-9, LEMO 6-9, Koning
Nieuwendijk 6-3, Amsec Piller 6-3,
IBH Aalsmeer 6-1. Voorlopig kunnen de ZABO zaalvoetballers genieten van een flinke rustperiode. De
competitie wordt namelijk pas hervat in het nieuwe jaar: speelronde 7
vindt plaats op zaterdag 20 januari
2018 in de Proosdijsporthal.

Sloeproeiers sluiten prima
seizoen af met een buffet
Aalsmeer - Afgelopen zondag vond
voor het Westeinder Sloeproei Team
(WST) uit Aalsmeer de afsluiting van
het sloeproei seizoen 2017 plaats in
de Zotte Wilg in Aalsmeer. De wedstrijdroeiers, partners en sponsoren
waren uitgenodigd om gezamenlijk
het glas te heffen op een voortreffelijk seizoen en werden getrakteerd
op een heerlijk lopend buffet van Peter en Joke en een prachtig boeket
van By-Special. Het team doet pas
voor het tweede jaar mee in deze
zware sport en afgelopen jaar was
wederom een zeer goed jaar te noemen. Vorig jaar werd promotie naar
de Hoofdklasse afgedwongen, en
dat betekende dat het WST zich jaar
wederom moest bewijzen. De eerste klassementswedstrijd in april viel
een beetje tegen met een achtste
plaats. Maar dat werd in de tweede wedstrijd direct goed gemaakt
met een derde plaats in de Hoofdklasse. Sloeproeien is een relatief
onbekende sport, die momenteel
sterk aan het groeien is. In Nederland zijn er 257 geregistreerde sloepen, waarvan er ongeveer 170 aan
wedstrijden deelnemen. De wedstrijden variëren in een afstand van ongeveer 15 tot aan 35 kilometer, die
zo snel mogelijk afgelegd moet worden. Aangezien iedere sloep anders

is qua vorm, wordt er gewerkt met
een ‘handicap-registratie’. Hierdoor
is men in staat om de einduitslag om
te rekenen naar een geleverd vermogen per roeier (wattage). En kan
er bepaald worden welke sloep uiteindelijk het beste geroeid heeft.

Thea wint bij
OVAK-soos

berastraat. De aanvang is 14.00 uur.
Het kaarten op 6 december is gewonnen door Thea Reuling met
5155 punten. Op twee is Ria Pieterse geëindigd met 5152 punten, op
drie Tom Verlaan met 5068 punten
en plaats vier was voor Jo de Kruijf
met 5057 punten.

Aalsmeer - De volgende OVAKsoos is op woensdag 20 december in het Parochiehuis in de Ger-

Na iedere wedstrijd op podium
Gedurende het seizoen groeide
het Westeinder Sloeproei Team uit
Aalsmeer en werd er steeds sneller
geroeid. Het resultaat was dan ook
dat het team iedere wedstrijd op het
podium mocht verschijnen, volledig in nieuwe kleding gestoken door
Code Zero. De sloep van het team
is een van de zwaardere sloepen in
Nederland, en was begin van het
jaar goed onder handen genomen
in samenwerking met Baars-Cipro
en Meiland Elektrotechniek. De laatste wedstrijden van het seizoen werden door het team uit Aalsmeer afgesloten met tweede en zelfs eerste
plaatsen. En bij de laatste prijsuitreiking van het seizoen mochten er
dan ook bekers opgehaald worden
voor de tweede plaats in het Nederlands Kampioenschap 2017, overal
winnaar van de Grand Slam en overal winnaar van de Grachtencup. De
roeiers danken alle sponsoren voor
dit fantastische jaar.

Voetbal

Dames RKDES MO13-1
najaarskampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 9 december. Het regent, sneeuwt en het is
guur weer. De meiden van RKDES
MO13-1 hebben een spannende zaterdag voor de boeg. Bij winst worden ze kampioen van de najaarscompetitie. Er worden her en der al
wedstrijden afgelast vanwege het
slechte weer. Voor de meiden blijft
het spannend, want ze moeten op
kunstgras en dat wordt op een later
tijdstip nogmaals gekeurd. Dan is er
uiteindelijk het verlossende woord,

de wedstrijd gaat niet door! Iedereen baalt, want de voorbereidingen
zijn al getroffen voor een eventuele huldiging. Maar dan komt het bericht door dat nummer 2 Buitenveldert heeft verloren en niet meer in
staat is om de meiden in te halen.
Hoera! RKDES MO13-1 is kampioen. De meiden hebben uit 9 wedstrijden 25 punten gehaald dat betekend acht keer winst en één maal
gelijk. Wat een super prestatie! Er
waren toevallig al wat meiden van
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het team bij RKDES en een aantal
enthousiastelingen hebben de anderen ook opgetrommeld om de
huldiging dan maar direct, zonder
gespeeld, te doen. Vaneman KIA
had voor alle dames een mooi shirt
met initialen en de tekst ‘Kampioen
Najaar 2017’ geregeld! Door ouders

zijn er nog bloemen en een medaille
verzorgd. Het feest werd compleet
met patat en kinderchampagne.
Dames van harte gefeliciteerd met
dit super resultaat en wat een geweldige teamprestatie! De fans kijken al uit naar de competitie in het
voorjaar.

