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Komt u op donderdag 20
of vrĳdag 21 december
genieten van ons
kerst sluitingsmenu?

4 GANGEN DINER

€27,50 p.p.

Hierna zĳn wĳ gesloten
tot en met 31 december.

Wij wensen u
gezellige kerstdagen
en een goede
jaarwisseling toe!
Nicolette & Mellanie
en medewerkers

Informatieavond behoorlijk goed bezocht

Service

Rode loper uit voor vrije busbaan en
reconstructie Burg. Kasteleinweg
Aalsmeer - De rode loper kan uitgerold worden voor de aanleg
van het project HOV, de vrije busbaan en de herinrichting op de
Burgemeester Kasteleinweg. Afgelopen dinsdag 11 december organiseerde de provincie Noord-Holland een inloopavond in de
‘kelder’ van het gemeentehuis en de belangstelling hiervoor was
behoorlijk groot.

abspijnaker.nl

In totaal gaat 4,6 kilometer nieuwe busbaan aangelegd worden,
1,4 kilometer nieuw fietspad,
2,2 kilometer verbreding fietspad, 1 fietstunnel bij de Legmeerdijk (kant van de veiling), 1 fietsonderdoorgang bij de brug over
de Ringvaart en 800 fietsparkeerplekken. De heringerichte Burgemeester Kasteleinweg krijgt in de
4,6 kilometer lange route 6 rotondes en 2 kruisingen worden aangepast.
De aanbesteding voor de realisatie is gestart en als dan begin april
een keuze is gemaakt welke aannemer de klus mag klaren, gaat
begin mei de eerste schop de
grond in. De aannemer dient in
de uitvoering prioriteiten te stellen. Eerst de vrije busbaan aanleggen en daarna het liefst starten met de reconstructie van de
Burgemeester Kasteleinweg bij
de Zwarteweg, voor de realisa-

tie van een rotonde en een veilige oversteek voor met name alle
kinderen die langs de Dreef naar
de nieuwe school gaan. Direct
aan de rotonde wordt het nieuwe
busstation gebouwd.
Bereikbaarheid, beperkte overlast
en goede communicatie staan
eveneens hoog op het wensenlijstje. Zo wordt een introductie
van de aannemer verwacht middels een inloop- of informatiebijeenkomst.
Er is overigens niet veel veranderd
ten opzichte het eerste gepresenteerde plan. Van de Mensinglaan
naar de Zwarteweg komt een zogenaamde ‘zachte knip’. Automobilisten zullen hier te gast zijn op
de fietsstraat. Op dit gedeelte
gaat dan ook de maximumsnelheid van 30 kilometer gelden.
De aansluitingen bij de Stommeerkade gaan niet dicht. Hier
komt ook de aansluiting met de

te realiseren Burgemeester Hoffscholteweg richting de Aalsmeerderweg.
De bestaande, maar niet in gebruik zijnde aansluiting bij de
Gloxiniastraat en Fuchsialaan,
wordt wel voorbereid, maar gaat
niet open. In deze gaat eerst geevalueerd worden en overleg
plaatsvinden met omwonenden,
enige tijd nadat het nieuwe traject in gebruik is.
De geluidsschermen gaan overigens weg, maar komen terug bij
de woningen die dicht langs het
traject staan in de vorm van organische schermen met hedera beplanting. Het groen wordt zoveel
mogelijk intact gehouden, op de
tekeningen staan zelfs op enkele
punten groene rondjes (= boom)
ingekleurd.
Als de aanleg volgens planning
verloopt, kan eind 2020 het lint
doorgeknipt worden voor de ingebruikname. Dan is, zoals gehoord tijdens de informatieavond: “De verkeerssituatie behoorlijk veranderd in Aalsmeer.”
Meer informatie over het project is te vinden op de website
www.hovasz.nl.
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Veel animo voor gesprek
met college B&W
Aalsmeer - Niet echt prettig weer
was het afgelopen zaterdag 8 december om eens gezellig buiten
koffie te gaan drinken. Toch kwamen vele inwoners af op de koffiewagen van burgemeester en
wethouders op de hoek van de
Zijdstraat en de Weteringstraat in
het Centrum. De heren en dame
bestuurders hadden het gemeen-

tehuis verruild voor een persoonlijk bezoek en dit gesprek met
burgemeester Nobel en de wethouders Van Rijn, Van Duijn en
Alink werd op prijs gesteld. Leuk
vond menigeen het om het college te ontmoeten, om vragen te
stellen en natuurlijk om hun zegje te doen over het reilen en zeilen in Aalsmeer en dat redelijk

vaak negatieve aspecten aan de
orde kwamen, zal niemand verbazen. De veiligheid mag beter,
er zouden meer controles uitgevoerd moeten worden op parkeren en snelheid (handhaven), er
zijn fiets- en voetpaden die nodig
een opknapbeurtje verdienen en
kijk rond: De Zijdstraat heeft echt
een upgrade nodig. De uitstraling is ouderwets, het meubilair
en de lantaarnpalen aan vervanging toe en meer planten en bomen zou een mooie, groene verlevendiging geven. Natuurlijk waren er ook positieve geluiden. Zo
kreeg het college onder andere
een compliment dat de bovenbouw nu (eindelijk) terug komt op
de Barendebrug. Over de nieuwe
rijrichting op het Raadhuisplein
waren de meningen verdeeld. De
een was positief, een ander vond
het een waanzinnige beslissing
en weer een ander gaf aan dat het
beter zou zijn hier te gaan handhaven. Nog dagelijks wordt van
het plein afgereden via de ophaalbrug en dit is toch echt de entree
geworden. Burgemeester en wethouders kijken terug op een goed
gesprek en beloofden na afloop
met ideeën en suggesties aan de
slag te zullen gaan. In 2019 gaat
het college met de koffiebus naar
Nieuw Oosteinde en Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Wasdroger vat vlam, veel
rookschade in woning
Aalsmeerderbrug - In een woning aan de Aalsmeerderdijk is
maandag 10 december rond vier
uur in de middag brand uitgebroken. De brandweer uit Aalsmeer
en Rijsenhout waren snel ter
plaatse. Ook een hoogwerker uit
Hoofddorp werd opgeroepen. Er
zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De bewoners konden op
tijd de woning verlaten. De brand

is ontstaan in een wasdroger, die
op de eerste verdieping stond.
De brandweer had het vuur snel
onder controle. De woning heeft
wel behoorlijke rookschade opgelopen. De Aalsmeerderdijk is
vanwege de bluswerkzaamheden
enige tijd voor het verkeer vanaf
de Burgemeester Kasteleinweg
afgesloten geweest.
Foto: VTF - Laurens Niezen
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Kerstconcert met Flora
en De Brulboeien

INFORMATIEF
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. 8.0018.00 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.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 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
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.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.

Kerkdiensten
Zondag 16 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met dhr. Simon van
Groningen.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Maarten de Meij. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds. C.
van Atten en 16.30u. met ds. F.E.
Schneider (in Lichtbaken). Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Gabe Hoekema.
Collecte voor: Adventsproject.
Om 16u. Familiekerstfeest bij de
boom. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10.00 uur Dienst
met ds. Teus Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter, Aalsmeer. Organist: R.
van Delft.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen.
Organist: C. Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst.
Spreker: Willem Zijl. Babyoppas
en aparte bijeenkomsten voor
kinderen. Dovenvertolking en

vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. W.H.
Louwerse uit Apeldoorn en
16.30u. met ds. F.E. Schneider uit
Breukelen, gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Oecumenische viering in Kloosterhof met N. Kuiper. Zondag om 9.30u. in Karmelkerk
Eucharistieviering
m.m.v. Karmelkoor en 14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Russisch-orthodoxe dienst:
- Heilige Maria van Egypte Kerk.
Zaterdag 17.30u. Avondgebed
en zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met pastor A. Creemer uit Kudelstaart. Om 17.30u. Kerstsamenzang.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 11u. Eucharistieviering
m.m.v. cantors. Om 15u. Kerstconcert.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Dinsdag
van 18 tot 24u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Van wie is deze praam?
Aalsmeer - Er drijft een praam,
nou ja praam, los in de Molenvliet. Het lijkt wel een eilandje...
Waarschijnlijk is de boot losgegooid door vandalen, want het
touw waaraan hij vastlag ligt op

de boot. Bent u of kent u de eigenaar? Pik de praam op en leg
hem weer vast aan de kant voordat dit ‘eiland’ zinkt naar de bodem van de sloot bij de Stommeermolen.

In Leimuiden, geen locatie in Aalsmeer vrij

Kerstconcert Con Amore
Aalsmeer - Ook dit jaar ver- hoopt op veel belangstelling, ook
zorgt mannenkoor Con Amore uit Aalsmeer!
een kerstconcert. Dit keer niet in
Aalsmeer, omdat er geen locatie
was te vinden voor het kerstoptreden.
Dit jaar treedt het Aalsmeerse mannenkoor daarom op in
de Dorpskerk te Leimuiden. Het
kerstconcert is op maandag 17
december en medewerking verlenen Andre Keessen op orgel en
piano en de sopraan Carine van
den Brule zal enkele werken ten
gehore brengen. Het concert begint om 19.45 uur en Con Amore

Ontmoeting, taal-inn en
kerstlunch bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 19 december van 9.30 tot 11.30 uur is
er inloop en ontmoeting onder
het genot van een kopje koffie
of thee bij de Oost-Inn. Van 10.30
tot 11.30 uur wordt ook de taalinn gehouden. De treffen is voor
mensen die beter Nederlands willen leren verstaan en spreken. Van
tevoren aanmelden is niet nodig.
Aansluitend wordt van 12.00 tot
13.00 uur de kerstlunch geser-

veerd. Met elkaar genieten van allerlei lekkers op de tafels.
Daarna is het voor de Oost-Inn
kerstvakantie. In het nieuwe jaar
vanaf 9 januari is het elke woensdag weer Oost-Inn-dag.
Alle belangstellenden zijn welkom bij al deze activiteiten in de
Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 325636, 321636 of kijk
op www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oncologische zorg in Ziekenhuis
Amstelveen - De oncologen en
verpleegkundigen van het oncologieteam van Ziekenhuis Amstelland organiseren een informatieavond over oncologische
zorg op woensdag 19 december
vanaf 19.30 uur.
Kanker is ingrijpend. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch en emotioneel. In Ziekenhuis Amstelland werkt een vast
team medisch specialisten binnen de oncologie en hematologie. Zij worden daarbij ondersteund door verpleegkundig specialisten en een team oncologie
verpleegkundigen die dagelijks

de zorg op de afdeling garanderen. Daarnaast is er aanvullende begeleiding. “Wat ik belangrijk vind, is dat patiënten hier een
vast aanspreekpunt hebben tijdens de behandeling”, zegt oncoloog Annette van Zweeden. “Onze verpleegkundig specialist oncologie geeft aanvullende uitleg
over een behandeling, de mogelijke bijwerkingen van medicijnen
en zij is het vaste aanspreekpunt
voor alle vragen over de ziekte en
behandeling. Patiënten ervaren
dit als vertrouwd en laagdrempelig.” Opgeven heel graag via
www.ziekenhuisamstelland.nl.

Watertoren zondag in de
middag en ‘s avonds open
Aalsmeer - De Aalsmeerse watertoren is komende zondag 16 december ‘s middags geopend van
13.00 tot 17.00 uur en in de avond
van 19.00 tot 21.00 uur, dus wanneer het donker is. Wie de beklimming doet naar de buitentrans
(circa 50 meter hoogte) heeft
overdag al een fraai uitzicht over
alle windstreken rond Aalsmeer.
Wanneer het donker is, wordt het
een haast feeëriek schouwspel als
naar beneden en in de verte gekeken kan worden. Dan is heel goed
te zien hoeveel mooie verlichting er is binnen in Aalsmeer en
wijde omgeving. Wie een rondje loopt op de trans ziet ook het

grote zwarte vlak van de Westeinderplassen met in de verte Leimuiden, Alphen aan de Rijn en
de Haarlemmermeer. Eerdere bezoekers tijdens een avondopenstelling spraken van een adembenemend schouwspel, dat zij
niet graag hadden willen missen.
Wederom dus een gelegenheid
om deze ervaring eigen te maken
en alle geïnteresseerden zijn van
harte welkom. Het bezoek is gratis, maar voor wie de toren wil beklimmen is de entree voor kinderen 1 euro en voor volwassenen
2 euro. Kijk voor meer informatie op de website www.aalsmeerwatertoren.nl.

Kudelstaart - In Kudelstaart
wordt al een poosje flink gerepeteerd voor het jaarlijks Kerstconcert. Het wordt een mooi concert
voor alle leeftijden met gezellige vlotte liederen en muziek. Muziekvereniging Flora komt de samenzang begeleiden en speelt
zelf ook enige vrolijke, vlotte muziekstukken. Er zullen weer genoeg bekende kerstliedjes gespeeld worden en de aanwezigen zullen worden uitgenodigd
om lekker mee te zingen. Daarnaast zingt gastkoor De Brulboeien vrolijke kerstliederen en natuurlijk zijn ook kinderkoor De
Kudelkwetters en zangkoor Cum
Ecclesia van de partij. De kerk zal
geheel in kerstsfeer gehuld zijn.
Het kerstconcert wordt gehou-

Kerk-Inn: Sta je
open voor?
Aalsmeer - Zondag 16 december
staat de deur open bij de KerkInn in Oost. In deze dienst wil de
kerkgemeenschap graag ruimte
maken voor mensen waarvoor de
kerk wat onbekender is. Het thema is: Sta je open voor? Voor wie
staat u open? Voor wie opent u de
deur? Dominee Menno Zandbergen zal over dit thema spreken en
de muziek wordt verzorgd door
een live band. De dienst is van 10
00 tot 11 00 uur en er is kinderoppas aanwezig. De Oosterkerk is
te vinden aan de Oosteinderweg
273. Voor informatie kan contact
opgenomen worden met Betty
Boor via 0297-321636.

Kerstliederen
in De Reede
Rijsenhout - Zaterdag 15 december komt Het Music-collectief in dorpshuis De Reede onder
andere kerstliederen spelen bij
stichting Zorgzaam Rijsenhout.
Dit collectief bestaat uit dertien
muzikanten, die op heel speciale wijze de aanwezigen in de
kerststemming zullen brengen.
De toegang is gratis. Het concert
wordt mogelijk door sponsoring
van de Rabo Clubactie Campagne. Voor de aanwezigen is de mogelijkheid een donatie te doen in
een bus voor het Music-collectief.
Aanvang is 14.00 uur, zaal open
vanaf 13.30 uur en vol is vol.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun
gebed. Karmel Aalsmeer aan de
Zwarteweg 36 heeft een kleine
kapel in huis. Zij stelt deze kapel
open om met elkaar een meditatieve viering te houden op vrijdagavond 14 december om 20.30
uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee te vieren!
Welkom.

Ko e r n en
in de kerk
Rijsenhout - Op dinsdag 18 december zijn belangstellenden
weer hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk aan de Werf. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen aan. Om 10 uur
staan de koffie en thee klaar. Kerkelijk gebonden of niet, iedereen mag aanschuiven! Rond half
twaalf gaat ieder weer naar huis.
Voor verdere informatie Kan contact opgenomen worden met
Klaas Kersloot via 0297-323774
of met Gre Tuinstra via 0297331545.

den in de Sint Jan Geboorte kerk
aan de Kudelstaart seweg op zondag 16 december en begint om
15.00 uur. De kerk is vanaf 14.30
uur open. Na afloop van het concert is er op het kerkplein weer
warme glühwein en warme chocolademelk met krentenbrood.
Dit wordt verzorgt door de Natuurijscommissie Kudelstaart. De
entree is gratis, maar om de kosten enigszins te kunnen dekken
wordt een vrijwillige bijdrage in
de rode melkbus gevraagd. Belangstellenden worden uitgenodigd om heerlijk ‘ouderwets’ te
komen genieten van het Kerstconcert.
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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 tel.nr: 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.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.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 gemeenteinfo’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.

-

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 v/a 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.
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
Brouwer
Splinter
el Haidar

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

F.
J.M.
F.

01-09-1958
10-12-1978
20-01-1967

06-12-2018
04-12-2018
04-12-2018

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.
EIGEN BIJDRAGE WMO WIJZIGT PER
1 JANUARI 2019

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: 0297387575 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.

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
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
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Per 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedereen die gebruik
maakt van een Wmo-voorziening, gaat hetzelfde tarief betalen. Dit tarief bedraagt maximaal € 17,50 per vier weken en
hangt niet meer af van inkomen, vermogen of verbruik. Het
geldt zowel voor zorg in natura als voor een persoonsgebonden budget. Als de kosten van de zorg of ondersteuning in
een periode lager zijn dan € 17,50, betalen klanten alleen deze
kosten. Voor voorzieningen zoals hulp bij het huishouden,
persoonlijke verzorging en dagstructurering betalen zij het
tarief gedurende de periodes dat zij er gebruik van maken. Bij
woonvoorzieningen, zoals een traplift of douchezitje, betalen
zij het tarief gedurende een be-paalde vastgestelde periode.
Het CAK informeert klanten van de Wmo via een brief over de
gewijzigde eigen bijdrage.
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.
- Pasteurstraat 24, 1433 KT (Z18-016621), het vergroten van
een badkamer d.m.v. het optrekken van de ingangsruimte
op de begane grond en het plaatsen van dakramen binnen
de 50 cm erfgrens, de nok en de dakgoot

-

Vlinderweg 70, 1432 MK (Z18-016914), het plaatsen van
een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de woning
Ophelialaan 232, 1431 HS (Z18-017083), het plaatsen van
een zeecontainer
Zwarteweg 39, 1431 VH (Z18-017261), het plaatsen van
een dakkapel, het vervangen van kozijnen en het doorvoeren van overige veranderingen aan de woning
Kudelstaartseweg 239, 1433 GH (Z18-017266), het uitbreiden van het Dorpshuis ‘t Podium

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Hortensialaan 29, 1431 VA (Z18-004900), het uitbreiden
van de woning door middel van een opbouw op de bestaande aanbouw
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure,
de beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- P.F. von Sieboldlaan 26, 1431 KH (Z18-010049), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het inrichten van een
woning voor kamergewijze verhuur voor maximaal 6 personen.
- Mr. Jac. Takkade 8 ws1, 1432 CA (Z18-007771), het vervangen van de bestaande woonark
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
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:
- Clantstraat 6, 1433 NV (Z18-010978), het plaatsen van een
dakopbouw
- Gemaalstraat 1, 1432 JX (Z18-011098), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
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 kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Beatrixstraat 49, 1432 HD (Z18-009671), het kappen van
een boom in de voortuin. Verzonden: 05-12-2018
- Stommeerweg 42, 1431 EW (Z18-005984), het vervangen
van een bestaande woning. Verzonden: 05-12-2018
- Elzenlaantje 7, 1431 JG (Z18-003935), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde, het verhogen van
de nok van de garage, het vervangen van kozijnen en het
realiseren van gevelwijzigingen en een vergunningsvrije
aanbouw op de begane grond en het slopen van het dak
t.b.v. een dakkapel. Verzonden: 07-12-2018
- Zwarteweg 88, 1431 VM (Z18-016129), het plaatsen van
een gevelreclame. Verzonden: 07-12-2018
- Machineweg 302B (Z18-014210), het bouwen van een woning. Verzonden: 06-12-2018
- 1e J.C. Mensinglaan 17, 1431 RV (Z18-003623), het oprichten van een woning met aanbouw en het aanleggen van
een in- en uitrit. Verzonden: 07-12-2018
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z18-007947), het plaatsen
van een geluidswand rondom machines en een portiersloge op het terrein
Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
• Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z18-009616), het plaatsen van
doorzichtige platen in de overkapping
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 239, 1432 CM (Z18-004485), het bouwen
van een bedrijfsverzamelgebouw. Verzonden: 05-12-2018.
- Toelichting: vergunning bekend onder zaaknummer
Z-2013/012388 is ingetrokken
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Op dinsdag 18 december 2018 en woensdag 9 januari 2019 is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije inloop, geopend van 08.30-11.30 uur.
De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.
OP 1E EN 2E KERSTDAG EN 1 JANUARI
IS HET GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op maandag 24 en 31 december zijn wij
telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.
Let op: door de feestdagen kan de levertijd van
reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.

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.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22, 1431BE (Z18-016167) Argentino Grill Restaurant, ontvangen 29 november 2018
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z18-005529) Studio’s Aalsmeer, verzonden 10 december 2018
Vervolg op volgende blz.
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 8.3012.00 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.

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
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DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

Vervolg van vorige blz.

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15, 1431BA (Z18-005529) Studio’s Aalsmeer, verzonden 10 december 2018

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Marktstraat 22, 1431BE (Z18-016167) Argentino Grill Restaurant, ontvangen 29 november 2018

t/m 17-01-19

TER INZAGE
t/m 27-12-18

t/m 28-12-18

Het vastgestelde bestemmingsplan Rietwijkeroordweg 66- kwek/ Noordpolderweg 13
met bijbehorende stukken waaronder het
besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Z2018/008158) en het raadsbesluit
Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning voor Gerberastraat 4 (Z18-002912)
Stichting Bacchus.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning,
de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken, waaronder de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ ten behoeve
van Schipholparkeren, op kavel Schouten in
Green Park Aalsmeer Deelgebied 3

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
geval wel 36! Toen ik vier maanden geleden samen met Bart
Hulsbos door dit prachtige gebied voer en ik een aantal plannen opperde had ik niet kunnen
bedenken dat deze in zo een korte tijd ook verwezenlijkt zouden
worden. Ik vind dit echt een felicitatie waard. En dat onder de rook
van Schiphol!” Daarna volgde het
tekenen van de overeenkomst.

Een grote stap naar de toekomst!

Samenwerking de Bovenlanden met
Rijnland, provincie en gemeente
Aalsmeer - Vrijdag 7 december toonde het bestuur van de
Stichting de Bovenlanden van
Aalsmeer nog maar weer eens
dat zij niet voor een kleintje vervaard zijn. Het moest een heroïsche middag worden! Afgevaardigden van de provincie
Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente waren uitgenodigd om officiele handelingen te verrichten en
te zien welk baanbrekend werk
er al verricht was en welke plannen er voor de toekomst op het
programma staan. Om dat nu te
doen op een moment dat de regen met bakken uit de hemel valt
en de wind steeds meer aanwakkert verdient een gelukt plan B
een compliment. Waar ging het
deze middag om?

dat het nu gelukt is dat het Heemraadschap Rijnland, de Provincie
en de Gemeente een samenwerkingsverband zijn aangegaan.
Bij zijn afscheid van een aantal
maanden geleden waren er al vele lovende woorden voor hem.
De kers op de taart en eeuwige
roem was ongetwijfeld het aangeboden bord waarop zijn naam
in duidelijke letters stond vermeld. Het onthullen van het Nico Borgman bord op één van de
akkers werd een vrolijke, winderige plechtigheid die samen viel
met het planten van een lindeboom en het slaan van een paal.
Twee dagen na het afscheid van
de Goedheiligman loodste schipper Henk van Leeuwen - nog een
beetje in zijn rol van Sinterklaas zijn gasten in een voor deze gelegenheid geleende overdekte boot langs de mooiste plekken van de Bovenlanden, waar de
verschillende handelingen plaats
vonden. Hij vond het een prima
plan B oplossing maar er gaat
niets boven zijn eigen boot - zonder overkapping - waarmee hij
nieuwsgierige toeristen over ‘zijn’
Poel vaart, gaf hij te kennen.

Nico Borgman
Vanaf zijn jonge jaren was het Nico Borgman, die oog had voor
de uniciteit van de Bovenlanden.
Het werd zijn levenswerk! Hij wist
met zijn overtuiging en overredingskracht steeds meer mensen
te betrekken bij een gebied dat
zeker voor de randstad van grote waarde is. Wat moet het voor
hem een ongelooflijke triomf zijn Geweldige samenwerking

De Bovenlanden van Aalsmeer is
een gebied met 600 hectare water en 400 hectare land in een Metropolitaan landschap. In ontwikkeling naar natuur, recreatie en
duurzame bedrijvigheid. Zo staat
er op de cover van een fraai uitgegeven boekje te lezen. Tot nu
toe is 40 hectare eigendom van
de Bovenlanden, daarvan is ruim
75% natuur en water. Gezien de
ruime financiële injectie kunnen
de toekomstplannen nog serieuzer aangepakt worden. Dat
kan - na jaren van solistisch opereren - niet zonder een geweldige samenwerking van de eerder genoemde belangrijke partijen. Maar dat de stichting de Bovenlanden dit vertrouwen wist
te winnen geeft aan dat er met
professionele krachten wordt gewerkt. De know how van Cees
Tas en Bart Hulsbos is indrukwekkend genoeg voor alle partijen
om met de Bovenlanden in zee
te gaan.
Fundament voor toekomst
Wethouder Robert van Rijn - met
onder andere Recreatie en Toerisme in zijn portefeuille - had eerder de middag in de stromende
regen de lindeboom geplant. Een
symbolische handeling bedoeld
als bekroning op de samenwerking met de provincie. Weer aan
wal haalde hij in zijn toespraak de
volgende woorden aan: “Je moet
niet alleen aan dit gebied willen
verdienen maar er ook kunnen
genieten als recreant. Het is zaak
om de juiste balans te houden.”
Waldo von Faber - Hoogheemraad Rijnland zag in het slaan van
de paal - bedoeld om een origineel stuk harde grond te behouden voor een uitgroeiende zudde - een aantal mooie metaforen. “Het planten van een boom
is de toekomst en de paal slaan
voor het fundament. Dit gebied
kan tot bloei komen, de biotoop
intenser; één en één wordt in dit

Afwijken van paden
De bedragen die met dit grootse en ambitieuze project gepaard
gaan vraagt om een zeer degelijke bestuurlijke aanpak. Daarvan
is het bestuur van de Stichting
zich terdege bewust. Er zijn al een
aantal noodzakelijke stappen genomen. Naast een algemeen bestuur - bestaande uit voorzitter
Piet Harting, Arie Buijs (secretaris) Hans Splinter (penningmeester) Zij vervullen de statutair vereiste functies - is Cor Hermanns
bestuurslid technische zaken en
Ap Eigenhuis vicevoorzitter. Ook
is er een Raad van Toezicht benoemd (gaat per januari in functie). Er wordt nauw samen gewerkt met twee vaste adviseurs:
Bart Hulsbos en Cees Tas. Voorzitter Piet Harting gaf aan nu sneller
te kunnen opereren. “Wij gaan 10
hectare in de Groene AS invullen.
Te beginnen met 5 hectare bij het
Farregat. Wij zullen moeten afwijken van de gebaande paden, ons
nog meer richten op duurzaamheid.” De vier partijen zullen regelmatig met elkaar om de tafel zitten om toe zien op de kwaliteit verbetering van het water,
het karakter van het landschap
zal op enkele akkers veranderen.
Cees Tas zorgt voor de inrichting.
Hij denkt aan kruidenrijke akkers
waar vlinders en bijen hun domicilie vinden. Er wordt onderzocht
of het gemaaide riet zo bewerkt
kan worden dat het voor hergebruik geschikt is.
“De bewoners van de Randstad
hebben behoefte aan rust en
ruimte, maar er vindt geen verstedelijking plaats. Er wordt een
recreatieakker ontruimd en daarvoor komt iets moois terug. Onze projecten voor de komende jaren zijn om blij van te worden. Wij
van de Bovenlanden zetten onze schouders er onder zodat wij
het gebied ongeschonden kunnen overdragen aan een volgende generatie”, aldus Piet Harting.
Seringen en Ilex
Alleen de stammen van de Ilex
waren nog op de akkers te vinden, alle prachtige rode bessen
hadden - met de kerstdagen voor
de deur - hun weg naar de groothandels en consument reeds gevonden. Ondanks de regen zag
de akker in geelbruine kleuren
er schitterend uit. Ook het zwart
van de seringenakkers had iets
imponerend. Het was tijd voor
een drankje en een hapje maar
niet voordat Marleen van Dussen -procesleider- Hoogheemraadschap van Rijnland, Aldo von
Faber bestuur Hoogheemraadschap, Arthur Scheffer provincie, Robert van Rijn wethouder
Aalsmeer, en natuurlijk de nestor
van deze middag Nico Borgman
werden verrast op een prachtig
bos seringen en Ilex.
Janna van Zon

Ontmoetingsplek voor ouderen

Odense Rijsenhout nu
3 maanden van start
Rijsenhout - Tijdens de koffie
komt het gesprek op vroeger en
nu. Alles is anders tegenwoordig,
dat is waar de ouderen het over
eens zijn. De activiteitendagen
bij de Inloop in Rijsenhout bieden afleiding en gelijkgestemden
om mee te praten. Het is gezellig
bij de inloop Odense, de ruimte in
het kerkgebouw, aan de voorkant
met uitzicht op de Werf, is twee
dagen per week voor het zorgcentrum gereserveerd. De inloop
Odense is speciaal voor de ouderen in Rijsenhout, en ook juist
voor die mensen voor wie de gewone wijkactiviteiten moeilijk te
bezoeken zijn. Mensen kunnen
thuis worden op gehaald en weer
thuisgebracht. Er is mogelijkheid
om te blijven lunchen en de hele dag onder de pannen te zijn.
Op maandag is er in de ochtend
een creatief programma. Mensen kunnen daar doen wat ze willen. Een puzzel maken, een breiwerk, maar ook gewoon de krant
lezen. Er wordt soms iets gezamenlijk gedaan, maar dan alleen
voor degene die willen. Aansluitend bij de huidige moderne tijd
is kleuren een favoriete bezigheid. In de middag is er muziek.
Er wordt muziek gemaakt, gezongen, een muzikale quiz gedaan of
een documentaire gekeken, afhankelijk van de wensen die er
zijn in de groep. Er zijn nog weinig mensen die blijven lunchen
en aansluitend mee gaan wandelen. Men wil iets gaan proberen met een kookgroepje. Linda, de begeleidster van de groep,
heeft graag contact met mensen

die daar leuke ideeën over hebben. Op donderdag gebeurt het
regelmatig dat er tijdens de koffie verhalen ten gehore worden
gebracht. Twee heren staan bekend als goede verhalenvertellers. Waargebeurde, indrukwekkende, herkenbare verhalen.
Soms aangrijpend, maar met de
nodige humor. Er ontstaat dan
een sfeer van verbinding waar iedereen zich goed bij voelt. Daarna is de Totaal Vitaal: Bewegen en
het geheugen wordt geactiveerd,
dit wordt al behoorlijk druk bezocht. In de middag is een breed
thema. Breinzaken, waar veel activiteiten onder kunnen vallen.
Laatst was het na het spelen van
een spelletje rummikub tijd voor
wat spreekwoorden.
De inloop Odense is onderdeel
van zorgcentrum Aalsmeer. In
Aalsmeer is de inloop gevestigd
in gebouw Irene onder de vlag
van het Ontmoetingscentrum.
Mensen kunnen blijven lunchen
voor 2,50 euro. Er is veel contact
met de huisartsenpraktijk, de
thuiszorg en de ouderenadviseur
en zo kan de Inloop een steun en
vraagbaak zijn. Niets moet, alles mag, de medewerkers en vrijwilligers zijn er om te helpen en
zijn gericht op het behouden van
de kwaliteit van leven, allemaal
termen die passen bij de inloop.
Voor informatie kan op maandag en donderdag contact opgenomen worden met de groep via
06-51951776. Op andere dagen
kan gebeld worden met het ontmoetingscentrum in Aalsmeer:
06-22468574.
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Laatste Bandbrouwerij
van het jaar in N201

De Bandbrouwerij begint vrijdag
in N201 aan de Zwarteweg om
20.00 en duurt tot 00.00 uur.
Kerstconcert
En op zondag 16 december is
De Bandbrouwerij te vinden in
Het Oude Parochiehuis Mijdrecht
waar door stichting KRDV een
kerstconcert wordt georganiseerd waar ook de Mijdrechtse en
een aantal Aalsmeerse Bandbrouwers te zien en te horen zullen
zijn. Het concert begint om 17.00
uur en meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van
De Bandbrouwerij.

Chocolademelk en glühwein staan klaar

Oude Raadhuis extra
geopend zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 15 december tijdens de wintermarkt in het
Centrum is het Oude Raadhuis
aan de Dorpsstraat 9 extra geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Vorige week is een nieuwe tentoonstelling in het monumentale pandje geopend. Er is werk te
zien van Sylvia Blickman (edelsmid), Bethany de Forest (surrealistische foto’s), Ellen de Vries (fotografie) en Simone Hooymans
(inkttekeningen) en heeft als gezamenlijk thema de natuur. Het
is een prachtige tentoonstelling

met sieraden, objecten, fotografie, diorama’s en animatie’s. Een
tentoonstelling die je mee neemt
naar prachtige landschappen,
dromerige beelden, mooie objecten en sieraden. Fantasiewerelden worden afgewisseld met de
reële wereld.
Op zaterdag 15 december worden bezoekers verwelkomd met
warme chocolademelk of glühwein. Een kijkje gaan nemen kan
tot 20 januari ook op donderdag,
vrijdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.

Zaterdag met zang en dans

Flamenco met gitarist
Yorgos Valiris in Bacchus
Aalsmeer - De bladeren zijn van
de bomen, de wind giert om je
oren en het is guur buiten, maar
in Bacchus stijgt zaterdagavond
de temperatuur tot Andalusische
hoogten! Inmiddels is het een traditie dat de Aalsmeerse Flamenco gitarist Yorgos Valiris in december het Bacchus podium bestijgt geflankeerd door een zangeres en een danseres om met
zijn temparement volle Flamenco de Aalsmeerse harten te verwarmen. Dit jaar heeft wordt hij
vergezeld door zangeres Erminia Fernandez Cordoba en danseres Romina Torrez. Yorgos Valiris is
geboren in Athene (Griekenland)
en ontdekte rond zijn 20e de Flamenco. In 1987 is Yorgos in Nederland komen wonen en heeft
snel naam gemaakt in de flamenco wereld. Hij heeft een uitgebrei-

de ervaring met het begeleiden
van zang en dans, en heeft, afgezien van de Nederlandse podia,
gespeeld in concertzalen in diverse landen. Erminia Fernandez
Cordoba dochter van een Nederlandse moeder en een Argentijnse vader en opgegroeid in Alicante brengt al jaren ongeëvenaarde
flamencozang in Nederland. Romina danst in de pure flamencostijl, pittig en vol passie. Ze treedt
met verschillende gezelschappen op in binnen- en buitenland.
Er zijn voor dit concert nog enkele kaarten beschikbaar en te reserveren via de Bacchus website: www.cultureelcafebacchus.nl.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat gaat zaterdag 15 december open om 20.30 uur. Aanvang voorstelling 21.00 uur. Entrée 15 euro.

Muziek van The Beatles en The Stones

‘Helter Shelter’ in Joppe
Aalsmeer - Op zaterdag 15 december komt de band Helter
Shelter optreden in café Joppe.
‘You Can’t Always Get What You
Want’, ‘Come Together’, ‘Paint It
Black’, ‘Twist and Shout’, ‘Jumping
Jack Flash’ en onder andere ‘Don’t
Let Me Down’.
Helter Shelter giet het inmiddels
vijfenvijftig nummers lange re-

pertoire in een eigen jasje: rauw,
puur en swingend. Helter Shelter is een coverband uit Leiden
en speelt de beste songs van The
Beatles en The Rolling Stones. Het
optreden van Helter Shelter begint zaterdagavond rond 21.30
uur en de toegang tot café Joppe in de Weteringstraat is natuurlijk gratis!

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

KERST TIPS:
Ukelele’s
Klassieke gitaar
(1/2, 3/4 en 4/4)

Keyboard ‘Medeli’

vanaf €29,95
vanaf €69,vanaf €159,-

Bouwpakket gitaar of ukelele €56,10
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

▲

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
14 december is de laatste Bandbrouwerij van dit jaar in muziekcentrum N201.
Het duurt een maandje voordat
de brouwerij weer van start gaat
in januari, dus grijp je kans om
nog een keertje vol overgave te
komen jammen! In het voorjaar
gaat de Bandbrouwerij een aantal optredens verzorgen, bij onder andere de Popprijs Amstelland en café Joppe, dus er is uitdaging genoeg om hier aan mee
te doen want dat is toch waar het
uiteindelijk om gaat: optreden
voor publiek en veel gezelligheid.
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De feestverlichting hangt!

Verlichte wintermarkt in
Centrum zaterdag
Aalsmeer - De feestverlichting
in Aalsmeer Centrum hangt dus
de gezellige Wintermarkt op zaterdag 15 december kan starten.
Tussen 10.00 en 17.00 uur staan
er rond het Molenplein en in de
Zijdstraat een flink aantal kramen
met lekkere etenswaren en leuke cadeaus. Om de decembersfeer te verhogen brengt de Kerstman ’s middags een bezoek aan
de Wintermarkt en selfies maken
mag! Op deze zaterdag tussen
Sinterklaas en Kerst zijn natuurlijk alle winkels in het centrum
geopend. Volgens de weersvoorspellingen wordt het koud, maar
binnen in de winkels en horecazaken is het lekker warm.
Een aantal winkeliers is ook buiten te vinden met een kraam,
maar er zijn ook standhouders
van buitenaf.
Kerststukje maken
Op de Wintermarkt wordt natuurlijk ook de kerstgedachte hoog
gehouden, daarom is ook een
aantal goede doelen en verenigingen aanwezig. Bij de plaatselijke horeca en de verschillende kraampjes op het Molenplein
kunnen bezoekers genieten van
verschillende winterse gerechten, zoals erwtensoep, glühwein,
oliebollen, lekkere broodjes, warme chocolademelk of een speciaal winterbiertje. De kinde-

ren mogen tijdens de Wintermarkt onder leiding van het Meer
Aalsmeer promoteam een gratis
kerststukje maken bij de kraam
voor de (nu nog) leegstaande
winkel in de Zijdstraat 31.

Gratis parkeren
Met een blauwe schijf kunnen bezoekers twee uur gratis parkeren
in het Centrum. Voor slechts 5 euro kan de hele dag zorgeloos geparkeerd worden in de parkeergarage van Studio’s Aalsmeer, ingang aan de Van Cleeffkade. De
Wintermarkt wordt georganiseerd door organisatiebureau Natural Solutions in samenwerking
met Ondernemersfonds Meer
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie en vragen op www.meeraalsmeer.nl.
Foto: VTF - Laurens Niezen

John Lennon undercover in
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Dit jaar is het 38 jaar
geleden dat John Lennon werd
vermoord. Op zondagmiddag 16
december kan in The Shack genoten worden van zijn prachtige
muziek, gebracht door een vijftal top muzikanten. John Lennon is een legende. Zijn muziek
en persoonlijkheid heeft de wereld voor altijd anders gemaakt.
Kritisch, soms cynisch, een vredesstrijder, stoer, kwetsbaar en
zeker ook liefdevol. En zijn grootste kwaliteit was uiteraard dat hij
al deze eigenschappen, wensen
en dromen wist te vertalen naar
mooie songs. Wie kent er geen
nummer van de hand van deze meester? Come Together, Day
Tripper, I am the Walrus van zijn
tijd als Beatle en Imagine, Jealous Guy en Instant Karma als solo-artiest. Robin Verkaik op zang
en gitaar, Tim Beudel op drums
en zang, Thomas Meeuwis op bas
en zang, Iwan Schiphorst op gitaar en zang en Guido van Heuvelen op toetsen en zang zijn de
uitdaging aangegaan brengen
een ode aan John Lennon en spelen een selectie van hun favoriete
Lennon nummers.

band op het Shack podium. Geinspireerd door de vroege West
Coast blues speelt Detonics vooral swing en boogie, maar een uitstapje naar een bijvoorbeeld een
rumba wordt niet geschuwd. Met
een frontman die in het bezit is
van een waanzinnig mooie stem,
een stel topmuzikanten waaronder een van Nederlands beste gitaristen Richard van Bergen is dit
weer een dikke aanrader voor de
liefhebbers van de blues.

Hucksters en Coolcast
Rockin’ X-Mas Eve met Hucksters
op 24 december is uitverkocht!
Maar zondagmiddag 30 december belooft ook weer een spectaculaire middag te gaan worden.
Dan is het laatste muzikale evenement van 2018 in The Shack,
en traditiegetrouw wordt het jaar
uitgeluid met Coolcast & Friends
op het podium. En ook deze editie zullen er weer diverse waaghalzen het podium betreden om
hun muzikale bijdrage te leveren,
samen met doorgewinterde muzikanten. The Shack is op zondagmiddag 16 december open vanaf 15.00 uur. Aanvang John Lennon undercover is om 16.00 uur
Blues van Detonics
en de entree is 10 euro. Voor alle
Zondag 23 december, staat er info: www.the-shack.info. Adres:
weer een fantastische blues- Schipholdijk 253b in Oude Meer.

The Lasses in
Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zondag
16 december organiseert Pieter Groenveld weer een concert
in De Oude Veiling in de Marktstraat. Dit maal is het duo The
Lasses uitgenodigd op te komen
treden. Margot Merah en Sop-

hie Janna zingen geweldige folkballades uit de Schotse, Ierse en
Amerikaanse folktradities en intieme eigen liedjes. Door de bijzondere klank van hun stemmen
samen en de mooie instrumentatie met bodhrán en gitaar wil je
blijven luisteren. Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten reserveren kan via scr@pietergroenveld.com

Computerinloop voor ouderen in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat van 9.30 tot 12u.
Sjoelen en ouderensoos in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16u.
Expositie Ons Tweede Thuis in
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Te bezichtigen tot en
met 31 januari.
Expositie werken van Rein van
der Zee in Gezondheidscentrum Kudelstaart, Boerhavehof 7. T/m 20 december.
Nachtruis dj-café in N201,
Zwarteweg van 19.30 tot 23u.
Dialezing over Kirgizië en
Mongolië bij Groei & Bloei in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 20u.
Vergadering en lezing over ijsvissen bij IJsclub Uiterweg in
Historische Tuin vanaf 20u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Kerst meezingavond bij smartlappenkoor Denk aan de Buren in Bacchus, Gerberastraat
van 20 tot 22u.
Meezingen en concert Da Capo’s Popkoor in café Op de
Hoek, Kudelstaart vanaf 20u.
Raadsvergadering in raadzaal,
gemeentehuis vanaf 20u.

14 DECEMBER

Najaarstentoonstelling in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Tot en met 6 januari.
Open: vrijdag tot en met zondag van 10 tot 17u.
Wintermusical met pianist
Bert Groen in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart vanaf
14.30u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.
Tientallentoernooi bij FC
Aalsmeer in clubhuis Beethovenlaan vanaf 20u.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg van 20 tot 00u.

15 DECEMBER

Wintermarkt in Centrum met
diverse kramen en kerststukjes maken voor kinderen, 10
tot 17u.
Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat om 16u. Natuur
vormt rode draad. Tot 20 januari. Open: donderdag t/m zondag van 14 tot 17u. Zaterdag
extra open van 10 tot 17u.
Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u.
Kerstliederen zingen in De
Reede, Rijsenhout vanaf 14u.
Kerstb(l)ingo bij RKDES in kantine aan Wim Kandreef, 20u.
Flamenco-concert met Yorgos
Valiris op gitaar in cultureel cafe Bacchus, Gerberastraat v/a
21u.
Optreden band Helter Shelter
in café Joppe, Weteringstraat
vanaf 21.30u.

16 DECEMBER

Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
en van 19 tot 21u.
Kerstconcert met Flora, Brulboeien, Kudelkwetters en
Cum Ecclesia in RK-kerk Sint
Jan Kudelstaart van 15 tot
16.30u.
Duo The Lasses in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
John Lennon Undercover in
The Shack, Schipholdijk 253b
in Oude Meer vanaf 16u.
Optreden popkoor Sonority
in café Joppe, Weteringstraat
vanaf 19u.

17 DECEMBER

Expositie wandkleden en iconen in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Open:
maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17u.
Bijeenkomst Videoclub over
bewegen met de camera in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
vanaf 20u.
Speelavond Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.30u.
Kerstconcert
mannenkoor
Con Amore in Dorpskerk Leimuiden vanaf 19.45u.

18 DECEMBER

Computerinloop voor ouderen in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat van 9.30 tot 12u.
Kerstviering tijdens open huis
in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
9.45 tot 11.30u.
Koffie drinken in Ontmoetingskerk Rijsenhout v/a 10u.
Kerstborrel voor vrijwilligers
van zorgcentrum in zorgcentrum Aelsmeer,14.30 -16.30u.
Kerstspeelavond Ons Genoegen in het Hofplein, ingang
Clematisstraat (Kloosterhof )
vanaf 19.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Wijkoverleg Hornmeer in
buurthuis Dreef 1 vanaf 20u.

19 DECEMBER

Inloop van 9.30 tot 11.30u. en
lunch 12-13u. bij Oost-Inn in
De Mikado, C. Amaliastraat.
Multi Media hulp voor ouderen van 9.30 tot 11.30u. in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Popquiz Aalsmeer in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 20u.

20 DECEMBER

Kerstsoos 55+ met lunch in
Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 11u.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Kerst-smartlappenconcert
Denk aan de Buren in De Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
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Popkoor Sonority in Joppe

Caritas versiert de Kerst

Aalsmeer- Kerst nadert en dat
betekent dat het tijd is voor het
jaarlijkse optreden van Sonority
in Joppe. Aanstaande zondag 16
december zingt het koor in het
café in de Weteringstraat. Onder
leiding van dirigent Kamila SezerStarkowska zingt het koor een
greep uit het bestaande repertoire. Van ballads en popsongs tot
Nederlandstalige hits.

Aalsmeer - Het interkerkelijk
koor Caritas gaat in de kersttijd
weer een aantal keren optreden.
Het Charles Dickens koor, wat gevormd wordt door ongeveer 18
leden van het koor, zal geheel
in stijl gekleed weer verschillende Christmas Carols ten gehore brengen. Dit koortje bestaat al
weer ongeveer zes jaar en heeft
al op veel buitenlocaties a capella gezongen. Het zingen van dit
koor heeft menige voorbijganger al doen stilstaan, om te genieten van de zuivere klanken en de
mooie boodschap!
Dit jaar zingt het Charles Dickens
koor op zaterdag 15 december
in Lisse, van 13.00 tot 14.00 uur
in het Blokhuis, en van 15.00 tot
16.00 uur in het kasteel van de
Keukenhof. Op vrijdag 21 december werkt het Charles Dickenskoor mee aan de lichtjestocht
in Floriande te Hoofddorp vanaf
19.00 uur.
Het gehele koor Caritas zal op
zondag 23 december om 15.00
uur zingen in de kerk van het Sein
in de Cruquius. Deze kerkdienst is
speciaal aangepast voor mensen

Nieuwe leden welkom
Omdat er in januari enkele plaatsen vrij komen, wil het koor graag

kennis maken met potentieel
nieuwe leden. Het is altijd mogelijk vrijblijvend een wekelijkse repetitie bij te wonen. Deze is
op dinsdagavond vanaf 20.15 uur
in De Oude Veiling in de Marktstraat. Een vooruitblik op het
nieuwe jaar: Op zondag 20 januari a.s. zingt Sonority om 18.50
uur in de Kleine Zaal in Paradiso
tijdens de Paradiso Korendagen.
Het optreden zondag in café Joppe begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. Meer informatie op
www.sonority.nl

Eerste prijs voor Sursum
Corda op concours
Aalsmeer - Zaterdag 8 december heeft muziekvereniging Sursum Corda deelgenomen aan het
concertconcours in Enschede. Afgelopen maanden werd er onder leiding van dirigente Elivera
van Sloten flink geoefend. Op het
concours werden twee stukken
door een driekoppige vakjury beoordeeld. De stukken die werden
beoordeeld door de jury waren
‘Dances of Innocence’ van Jan van
der Roost en ‘The Duke of Albany’
van Jacob de Haan.
Met het eerste stuk werd een
puntentotaal van 84 behaald, het
tweede stuk werd met 81,83 punten gewaardeerd. Kortom, de uitvoering van beide stukken werden met een dikke 8 gewaardeerd. Voor muzikale uitvoering
werd zelfs een paar keer een 9 gegeven. Het leverde Sursum Corda de eerste plaats in de 4e divisie op. De vereniging is uiteraard
dik tevreden met dit resultaat. De
prijs werd gevierd met een lunch
in het centrum van Enschede. In
de bus terug naar Aalsmeer werden de juryrapporten uitgebreid
besproken door de dirigente. Aan

het einde van de dag kon men
met een voldaan gevoel terugkijken op een succesvolle en vooral
ook gezellige dag.
Kerstconcert Amstel-meer
Vrijdag 21 december is alweer het
volgende optreden van Sursum
Corda. Dan wordt vanaf 19.00 uur
een kerstconcert gegeven bij Amstel-meer in Aalsmeer.
Ook meespelen?
Lijkt het u/jou leuk om met de
vereniging te komen meespelen? Iedere vrijdagavond wordt
er gerepeteerd onder leiding van
Elivera van Sloten in het Middelpunt, Wilhelminastraat. Neem
contact op via info@sursum-corda-aalsmeer.nl of telefonisch via
06-26290491. Probeer het gerust eens een tijdje! De vereniging heeft instrumenten beschikbaar die gratis in bruikleen gegeven kunnen worden aan haar leden. Er zijn ook muzieklessen mogelijk. Binnenkort zal het leerlingenorkest starten met jonge en
oudere leerlingen. Interesse? Laat
wat horen!

Live het leven hacken
bij Blikopener Radio
Aalsmeer - Brigitte van Tetterode-Buijs en Marian Voorpostel vertellen donderdag over de
logeervoorziening van VUmc in
het programma ‘Echt Esther’. Deze heeft 25 kamers voor familieleden van (ernstig) zieke patiënten, die in VUmc of AMC ziekenhuis liggen. Voor familieleden is
het gastenverblijf een voorziening om dichtbij hun dierbaren
te kunnen zijn voor zo lang als
nodig is. Veel gasten wonen namelijk ver weg. De dames zoeken
nieuwe vrijwilligers voor diverse diensten. Wat houdt het werk
precies in? Zijn er vaste werktijden? Hoelang zijn de dames zelf
al actief? Ze bespreken het donderdag vanaf 19.00 uur met Esther Sparnaaij.

‘Jan & Jansen Live’
‘Jan & Jansen Live’ ontvangen
zaterdag in de studio de groep
Lightless. Vier mannen die elkaar weer vonden in de liefde
voor muziek en de vriendschap
die zij koesteren. Ze spelen eigen
werk met pop en folk invloeden.
Zowel ingetogen als swingend,
maar altijd met melodie en dynamiek. Sfeervol en akoestisch uitgevoerd. Lightless bestaat uit Jan
Willem Meijer (gitaar, mandoline,
zang), Rick Boekhout van Solinge (cajon), Martijn van Leeuwen
(bas, gitaar, zang) en Cees de Gelder (zang, gitaar).
Biohacker Peter Joosten
Je leven en lichaam optimaliseren met behulp van technologie:

Flower Art Museum
geheel in kerstsferen
Aalsmeer - Het Flower Art Museum is afgelopen week geheel
in kerstsferen gebracht. Zowel
bij de entree als in het museum
is prachtige kerstdecoratie aangebracht. December is dan ook
een uitgelezen moment om de
najaarstentoonstellingen te bekijken.
De huidige tentoonstellingen lopen nog tot en met 6 januari. In
Zaal 1 is een monumentale overzichtsexpositie te zien van Arjan
van Arendonk. Zijn werk, veelal
op voorbedrukte stoffen en met
gebruikmaking van siliconen, is
even verrassend als vrolijk makend. In zaal 2 is naast vrij werk
van diverse bloemkunstenaars
ook een thematentoonstelling
met bloemstillevens geïnspireerd
op oude meesters. Hieraan nemen hedendaagse topschilders
en -fotografen deel, zoals Cornelis le Mair, Jos Aanraad en Ki Tan.
In de speciale ruimte genaamd
Tropisme Lab zijn bijzondere foto’s te zien van kunstenaarscollectief Tropisme. Deze kunstenaars gebruiken wetenschappelijke technieken en achtergronden in hun werk over met name
de plantenwereld.

bonden met het FAM-gebouw,
het museum is namelijk gevestigd in de voormalige reinwaterkelder die ooit werd bijgebouwd
om de capaciteit van het drinkwaterleidingnet te vergroten.
Joost Veerkamp maakte in 2014
al een tekening van de watertoren, die destijds werd verkocht
in het Boekhuis. In 2018 maakte
hij een nieuw werk. Deze prachtige afbeelding is op formaat
60 bij 160 centimeter verkrijgbaar als ingelijste luxe zeefdruk
en kost normaal 650 euro. In december biedt het museum deze
afbeelding aan voor 600 euro. In
de museumwinkel zijn nog veel
meer leuke cadeaus, sieraden en
kleinere kunstwerken waaronder glaskunst verkrijgbaar. Ideaal
voor wie een origineel en kunstzinnig cadeau zoekt.

Extra open
Het Flower Art Museum is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1
(tegenover de watertoren) en elke week open van vrijdag tot en
met zondag van 10.00 tot 17.00
uur (groepen ook op afspraak).
Entree is 5 euro per persoon, kinderen tot en met 14 jaar gratis en
Museumkaart 50% korting. TusWatertoren
sen kerst en oud en nieuw is het
Bij de entree van het Flower Art museum extra open op donderMuseum hangen twee schitteren- dag 27 december van 13.00 tot
de tekeningen van de Aalsmeer- 17.00 uur. Een mooie gelegense watertoren, gemaakt door gra- heid om dit prachtige museum te
fisch kunstenaar Joost Veerkamp. bezoeken. Meer informatie: www.
De watertoren is historisch ver- flowerartmuseum.nl.

Prijzen af te halen van
loterij bij De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel heeft in het weekend
van 30 novembere tot 2 december weer de jaarlijkse tentoonstelling gehouden. Op deze regionale tentoonstelling waren door
leden gekweekte vogels tentoongesteld. Nadat de vogels door erkende keurmeesters van de Nederlands bond (de NBvV) waren
gekeurd op hun kwaliteit en kleur
en daaraan verbonden prijzen
waren verdeeld, was het tijd voor
het publiek om al dit moois te
aanschouwen. Vanaf de opening
op vrijdagavond was het meteen
gezellig druk. Dit is eigenlijk het
hele weekend zo gebleven, nahet kan! Denk bijvoorbeeld aan
3D-geprinte organen of genetische modificatie. Peter Joosten
komt er op maandag 17 december over vertellen bij Blikopener
Radio. Deze biohacker gebruikt
zelf technologie om zijn leven
te verbeteren en geeft lezingen
en workshops. Ook heeft hij een
boek geschreven, ‘Biohacking’,
over het upgraden van je huidige
leven aan de hand van technologie tot toekomstvisies waarin we
zijn veranderd tot supermensen.
Uitzending van maandag 17 december met psychologe Roos
Pot-Kolder die bij haar behandelingen gebruik maakt van Virtual
Reality gemist? Luister terug op
www.blikopener.radio!

dat op zondagmiddag alle vogels
weer met eigenaars naar huis waren verdwenen kon De Rijsenvogel terugkijken op een zeer geslaagd weekend. Aan deze tentoonstelling was ook nog een
grote loterij verbonden, waarvan
de prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers; 201/222/403
/496/505/525/649/660/685/887/
989/997/1405/1449/1501/1519/1
566/1621/1715/1803/2034/2215
/2233/2264/2270/2313/2353/237
0/2406/2487.
De prijzen zijn op vertoon van
het winnende lot na telefonische
afspraak af te halen bij de familie
Pellicaan: 0297-323192.

Aardweg omschreef zichzelf als
empathisch, nieuwsgierig en oprecht, eigenschappen die zij ook
goed kan gebruiken in haar praktijk Trudieet. Natuurlijk heeft ook
Trudy een opvolgster gevonden.
Zij houdt het in de ‘coachingshoek’ en heeft Natascha Bakker
gevraagd als laatste gast in 2018.
Zij is gezinscoach en trainer en
heeft een eigen praktijk met de
naam Puur. “Natascha coacht kinderen middels een uniek programma met de naam Schateiland. Ik zou hier graag meer over
willen weten”, vertelde Van den
Aardweg. Deze en nog vele andere vragen zullen aanstaande
maandag aan de 236e gast worden voorgelegd vanaf 19.00 uur
in ‘Door de Mangel’. Mocht je
Gezinscoach in Door de Mangel als luisteraar een vraag hebben,
Afgelopen maandag nam ortho- mail deze dan naar info@radiomoleculair voedings- en supple- aalsmeer.nl of bel tijdens de uittie adviseur en gewichtscoach zending naar de studio. Kijk voor
Trudy van den Aardweg plaats informatie en frequenties op de
achter de microfoon. Van den website van de lokale omroep.

met epilepsie en een verstandelijke beperking. De Caritassers hebben hier al vaker gezongen en
doen dat graag. Zij kunnen daar
rekenen op meerdere ‘dirigenten’, die ook eens de maat willen
slaan. Bij deze dienst is iedereen
welkom.
Op eerste kerstdag, dinsdag 25
december, treedt Caritas op in
de kerstdienst in de Spil te Kudelstaart om 10.00 uur. Met de
nieuwe dirigent, Arjaan van Eck,
is er al een aantal maanden flink
gerepeteerd aan een vernieuwd
kerstrepertoire. Tijdens deze repetities heeft het koor de dirigent al goed leren kennen en dat
zal zeker op kerstmorgen duidelijk worden. Het lied ‘All Bells in
Paradise’ zal gezongen worden,
een kerstsong met een prachtige, pakkende melodie. Het lied
vertelt over het Kind dat geboren
is en vrede zal brengen! Natuurlijk zingt het koor nog meerdere kerstliederen, die worden begeleid door hun vaste pianist Peter van Dongen. Meer informatie over het koor is te vinden op
www.caritasaalsmeer.nl.

Met dj’s Sinistix en Mister Marcel

Nachtruis dj-café in N201
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 13 december, is er weer een
nieuwe editie van het Nachtruis
Dj-café in N201. Voor de vele technoliefhebbers in Aalsmeer is er
maandelijks gelegenheid om bij
elkaar te komen bij het Nachtruis
dj-café in N201. Donderdag 13
december zijn er wederom erg
goede dj’s achter de draaitafels
te vinden: Sinistix en Mister Marcel. In de boilerroom-achtige setting komt het echte technogevoel naar boven op de donderdagavond! Toegewijde dj’s, een

lekker geluidsysteem, er kan gedanst worden om de dj heen en
natuurlijk kan er een drankje gedaan worden aan de bar waarbij
uiteraard ook van gedachten gewisseld kan worden met de organisatie van Nachtruis over nieuw
te organiseren evenementen in
Aalsmeer op techno gebied; alle
input is welkom!
Muziekcentrum N201 aan de
Zwarteweg is donderdags open
van 19.30 tot 23.00 uur. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Nachtruis.

Woensdag in De Oude Veiling

Popquiz Aalsmeer met
Ron en Meindert
Aalsmeer - Woensdagavond 19
december kan regio Aalsmeer
weer gaan popquizen. Vanaf 20.00 uur organiseren Ron
Leegwater en Meindert van der
Zwaard de Popquiz Aalsmeer in
de gezellige bovenzaal van Cultuurgebouw De Oude Veiling in
de Marktstraat. Zowel Meindert
als Ron zijn muziekliefhebbers
en programmamakers bij Radio
Aalsmeer. Al vanaf jonge leeftijd
hebben zij grote interesse in top
40 feiten, hits en muziekprogramma’s. Wat dat betreft een mooi
duo dus om de Popquiz Aalsmeer
te organiseren. Doe je mee? Herken de hits, de intro’s, de videoclips en de fragmenten uit de ja-

ren tachtig tot en met de hits van
nu (met soms een fragment uit
de jaren zeventig). Stel een team
samen van minimaal 4 tot maximaal 6 personen en geef je op
door middel van een email aan:
popquizaalsmeer@gmail.com.
De kosten zijn 5 euro per persoon (contant af te rekenen op de
avond zelf ) en dit bedrag is inclusief bitterballen. Uiteraard zijn er
leuke prijzen te winnen en is de
avond vooral een feest van herkenning met veel oh ja en meezing-momenten. Geef je snel
op, want er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. De popquiz start om 20.00 uur. De zaal is
open vanaf 19.30 uur.
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Productiefaciliteit en kantoren samengevoegd

Bosman Van Zaal in nieuw
pand aan Braziliëlaan
Regio - Tot 6 december zaten
ze nog verspreid over twee productie-locaties in Aalsmeer en
De Kwakel, maar van 7 tot 10 december was de verhuizing in volle gang. Afgelopen weekend hebben alle medewerkers van Bosman Van Zaal hun spullen naar
het nieuwe pand verplaatst.
In maart dit jaar werd er gestart met de bouw van het nieuwe onderkomen op Green Park
Aalsmeer. Het afgelopen jaar is
een nieuwe productiefaciliteit
met kantoorruimte voor Bosman
Van Zaal gebouwd met een oppervlakte van maar liefst 16.000
vierkante meter. Het kenmerkende honingraatlogo siert het nieuwe pand op. Bijna 250 medewerkers werken hier nu onder één
dak. Zowel het hoofdkantoor als
de productiefabriek en het magazijn zijn nu samengevoegd in het

Activiteiten overzicht

moderne pand met een hightech
machinepark.
De verhuizing is voorspoedig verlopen en de geluiden van de medewerkers zijn positief. Vanaf nu
is Bosman Van Zaal te vinden aan
de Braziliëlaan 4 in Green Park
Aalsmeer!
Historische bedrijven
Bosman Van Zaal is een samengaan in 2014 van Bosman International en Frans van Zaal Totaal Techniek. Twee historisch
Aalsmeerse bedrijven, die in hun
beginjaren (vanaf 1921 Bosman
en 1968 Frans van Zaal) menig
Aalsmeerse kweker van kassen,
verwarming en containers voorzien. Inmiddels heeft het bedrijf
klanten in 45 landen en is nog
flink aan het groeien. Vandaar het
nieuwe pand, waar groeimogelijkheid ingecalculeerd is.

Cactustuin in Thailand
met Kudelstaarts tintje
Kudelstaart - Deze week is in
Thailand een grote cactustuin
geopend welke onderdeel uitmaakt van Nong Nooch Pattaya
tropische tuin. Hierbij mocht
Gert Ubink aanwezig zijn als vertegenwoordiger van Succulent
Valley, die de planten heeft geleverd voor de cactustuin. Het park
dat zich uitstrekt over meer dan
250 hectare is één van de grootste toeristische attracties in Thailand. De eigenaar Kampon Tansacha had al een tijd de wens om
hier een groot cactuspark aan toe
te voegen. In 2018 is door de sa-

menwerking met de Nederlanders deze wens in vervulling gekomen. De cactustuin met Kudelstaarts tintje is opgezet in een
dinosaurus thema, alle tentoongestelde beelden zijn gemaakt
door werknemers van de tuin.
Om de opening feestelijk te vieren was er afgelopen donderdagavond een uitgebreide gala-avond waarbij tevens 40 deelneemsters van de Miss Universe
verkiezing aanwezig waren. De
dag hierna is het park officieel geopend en kan deze vanaf nu ook
bezocht worden door bezoekers.

Zaai creëert saamhorigheidsgevoel

Natascha Bakker: “Ik ben zo
blij dat ik geselecteerd ben”
Aalsmeer - Als je Natascha Bakker ziet, dan lijkt het wel alsof de
zon gaat schijnen. Natascha is gezin- en opvoed coach. Een prachtige vrouw die je het vertrouwen
geeft; Als ik met haar ga praten
dan komt het allemaal wel goed.
“Ik maak gemakkelijk contact”,
lacht zij. “En ik kan goed luisteren
en blijf onder de diverse omstandigheden rustig”, vervolgt zij ernAalsmeer - “Een auto kopen in citytripcheque ter waarde van stig.
Aalsmeer moet een feest zijn. Als 500 euro.
serieuze autoliefhebbers kunnen Vorig jaar sloegen de autobedrij- Interesse in de mens
wij niet veel dingen bedenken die ven Van der Wal en Vaneman de Pas zeventien jaar was zij toen zij
leuker zijn dan het kopen van een handen ineen om door te gaan ging werken bij het GGZ als hulpnieuwe auto. Toch maken we het als Frank Vaneman Automotive verlener. Nu zegt zij over deze petot en met 23 december graag en naast Fiat ook het merk Kia in riode: “Als ik terug kijk op die tijd,
nòg feestelijker”, zeggen Frank Aalsmeer aan te bieden. Tegen- wat ik allemaal heb gezien en
Vaneman en Dirk van der Wal.
woordig heeft het Aalsmeerse meegemaakt, dan realiseer ik mij
Op meer dan 100 jong gebruik- autobedrijf ook een groot assor- dat ik te vroeg volwassen ben gete auto’s wordt gratis het premi- timent topoccasions van zowel worden. Dat ik zo jong was, was
um afleverpakket èn 500 euro eigen merk als andere A-merken voor de mensen die raad en hulp
extra inruilpremie gegeven. Dit op voorraad. Voor de bestaande nodig hadden geen probleem en
alleen is nog niet genoeg voor klanten verandert er niets. De- op die momenten ook voor mijeen feestje, zo vinden de twee ei- zelfde vertrouwde mensen wer- zelf niet. Van jongs af aan wilde ik
genaren en daarom mogen ko- ken nog steeds in de showroom het gedrag van de mensen leren
pers zelf nog een cadeau uitkie- en de werkplaats. Ook Dirk van doorgronden, maar nu denk ik:
zen. Bijvoorbeeld een tankpas ter der Wal blijft ‘het gezicht’ van de Mijn loopbaan had ook iets eenwaarde van 500 euro, een acces- Aalsmeerse vestiging aan de Wit- voudiger kunnen beginnen. Desoirecheque van 500 euro of een teweg.
ze tijd heeft mij echter ook heel
veel ervaring gebracht. Ik heb geleerd te relativeren en wie en wat
ik zelf ben en het herkennen en
erkennen van de kwetsbare mens
zonder vooroordeel. Ik zag dat de
problemen kunnen beginnen tijdens het opvoeden. En ik zag ook
dat iedere ouder opvoeden doet
met de beste intentie.”

Frank Vaneman Automotive

“Een auto kopen moet
een feestje zijn”

Ter ondersteuning kleine wijnboeren

Drink Fairtrade wijn en
bier met de feestdagen
Aalsmeer - Vandaag de dag zijn
er eindeloze velden met wijnranken, die een variëteit aan smaakvolle wijnen produceren. Door de
toenemende marktvrijheid is het
voor kleine wijnboeren een grote
uitdaging om te concurreren met
grotere spelers. Daarbovenop is
wijndruiven telen en wijn maken

een arbeidsintensief proces. Door
Fairtrade wijn of bier te kopen,
verzekert u de producent van een
eerlijke prijs voor zijn product.
Daar bovenop komt de Fairtrade
ontwikkelingspremie om te investeren in essentiële zaken, zoals onderwijs, gezondheidszorg
en een betere infrastructuur.

Puur
Toen zij vijf jaar geleden zelf moeder werd (inmiddels heeft Natascha een dochter van vijf en een
zoon van twee jaar) ontstond het
idee om haar eigen coach praktijk
Puur te beginnen. Zij behaalde
daarvoor alle benodigde aktes op
HBO niveau. “Ik kom bij de mensen thuis in hun eigen leefomgeving, zowel in Aalsmeer als daar
buiten.” Zij begeleidt ouders met
hun problemen bij het opvoeden
die heel uitlopend van aard kunnen zijn. “Ik merk hoe dankbaar
De Fairtrade standaarden zijn erop gericht om de kleine wijnboeren in landen als Chili en Argentinië te ondersteunen. Ook zet Fairtrade zich in voor de rechten van
arbeiders op plantages in landen
als Zuid-Afrika. Voor kleine boeren biedt het Max Havelaar keurmerk toegevoegde waarde aan
het wijnlabel en creëert Fairtrade
een sterkere relatie tussen het
wijnmerk, de klant en de boeren-

ouders zijn voor de inzichten die
ik aanreik. Dus het werkt! De sfeer
in huis verandert en dat is voor
iedereen prettig. Als je je veilig voelt, dan kun je je goed ontplooien en ontwikkelen.”
Schateiland expeditie
Een workshop voor kinderen! “Ik
help het kind bij het invullen van
een schatkaart die gaat over hun
gevoelsleven. Aan de hand van
mijn vragen komen wij er achter
waar zij goed in zijn en hoe zij die
kwaliteiten kunnen gebruiken in
lastige situaties. Het is zo fijn om
te zien hoe een kind zichzelf beter gaat begrijpen en meer plezier in het bestaan krijgt.”
Zaai
Het woord van Zaai valt en Natascha reageert spontaan: “Wat
een fantastisch coachtraject! Ik
had er eerlijk gezegd nog maar
weinig van gehoord, maar nu kan
en wil ik er niet meer om heen.
Ik ben nog maar net begonnen,
maar het heeft mij nu al zoveel
gebracht. Ik heb mijn netwerk
kunnen vergroten en krijg op een
praktische manier aangereikt hoe
ik een gezonde onderneming opzet. Daarbij krijg ik veel ondersteuning. Zaai creëert een saamhorigheidsgevoel. Ik ben zo blij
dat ik geselecteerd ben.”
Voor meer informatie: Kirsten Verhoef (project- organisator) 0297366182 of via de mail: kirsten@
syltsupport.nl
Janna van Zon

gemeenschap. Met deze feestdagen een goed idee om Fairtrade
wijn of bier te drinken! Meer informatie is te vinden op de website: www.fairtradegemeenten en
de website van de Stichting Max
Havelaar www.maxhavelaar.nl.
Ook bij de Werkgroep Fairtrade
Gemeente Aalsmeer is informatie te verkrijgen. Contactpersoon
is Betty Kooij: e-mail jbkooij@kabelfoon.nl.

Kerstborrel vrijwilligers
Op dinsdag 18 december
tussen 14.30-16.30 uur is de
kerstborrel voor de vrijwilligers. Onder het genot van
een hapje en een drankje even
bijpraten, met om 15.00 uur
een speech van onze directeur
Frans Knuit. Bent u vrijwilliger
van Zorgcentrum Aelsmeer?
Dan zien wij u hopelijk
dinsdag 18 december.
Indien u deze middag
verhinderd bent kunt u het
presentje later ophalen bij de
receptie van het zorgcentrum
tijdens kantooruren van
09.00-16.30 uur.

tropische salade en een fruit
cocktail met slagroom naar
keus voor maar € 9,-. U bent
vanaf 17.00 uur van harte
welkom. Voor reserveringen
Tel. 0297- 820979.
Vrijdag 21 december is het
kerstdiner in wijkpunt Voor
Elkaer, hiervoor kunt u helaas
niet meer reserveren, we
zitten vol voor deze avond.

Kerstconcert in Voor Elkaer
Op zondag 23 december van
14.30-16.30 uur is er een
“Kerstconcert” in wijkpunt
Voor Elkaer”, in samenwerking
met Musica. Verzorgd door
Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’
“Vrienden van het levenslied”.
Heeft u hulp nodig bij het
Klassieke en moderne
gebruik van uw mobiele
kerstliedjes op de zondag
telefoon, tablet, e-reader of
voor kerst. U bent van harte
laptop, dan kunt u woensdag
uitgenodigd om te komen
19 december binnen lopen
luisteren. Graag willen we u
van 09.30-11.30 uur bij
vragen om te reserveren. Vrij
Multimedia.
entree.
Restaurant ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 19 december
een heerlijk 3 gangendiner
met o.a. een heldere julienne
soep, hawaïburger met
shaslicksaus, boeren friet met
mayonaise, ratatouille,

Kerstdagen
Wijkpunt Voor Elkaer is op
eerste en tweede kerstdag
gesloten.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Afvallen in groepsverband

Slimness heeft weer
nieuwe winnaars
Regio - Afvallen in groepsverband bij gewichtsconsulentenpraktijk Slimness was weer een
succes! In een groep is de motivatie vaak wat hoger. Hier zijn de
winnaars Gerrie uit Amstelveen
en Andrea uit Wilnis weer het levende bewijs van. Gerrie verloor
13 kilo en Andrea 10 kilo tijdens
de cursus van negen weken (tien
bijeenkomsten). Meerdere resultaten van de groepen met de
voor en na foto staan op de website, maar ook vele positieve reviews over het afvallen bij Slim-

ness. Woensdag 9 januari starten
er weer nieuwe groepen. De eerste groep start om 19.00 uur en
de tweede om 20.30 uur. Omdat
Slimness is aangesloten bij de beroepsvereniging BGN, vergoeden
de meeste verzekeraars alles of
een gedeelte van de cursus.
Meer informatie of opgeven en
zeker zijn van een plekje? Dat kan
via de website www.slimness.
nl, ga naar afvallen in groepsverband of bel 0297-765027 en
vraag eventueel een vrijblijvende
intake aan.

Lesjesdagen bij Wellantcollege De Groenstrook
Aalsmeer - Nog even en dan zijn
de leerlingen van groep 8 van de
basisschool toe aan de overstap
naar het voortgezet onderwijs.
Om de leerlingen een goed beeld
te geven van wat het vmbo onderwijs inhoudt, organiseert Wellantcollege de Groenstrook de
zogeheten lesjesmiddagen.
Deze lesjesmiddagen vinden
plaats op de woensdagmiddagen 16 januari en 27 februari van
13.00 tot 16.00 uur. Tijdens de lesjesmiddagen volgen de leerlingen theorielesjes en een praktijkles. Er kan gekozen worden uit
de volgende themaklassen: paardenklas, tec klas, kookklas of carrousel. Op deze manier kunnen
kinderen ervaren hoe het is om
les te krijgen bij de Groenstrook.
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen

hun zoon of dochter opgeven
door middel van de link die op
de website staat (www.wellant.
nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook) en doorklikken naar ‘Open
Dagen’. Bij de inschrijving kan de
gewenste themaklas aangegeven
worden.
Open Dag
Naast de lesjesmiddagen is ook
een Open Dag. Deze Open Dag
vindt plaats op woensdag 6 februari van 14.00 tot 16.30 uur en
van 18.30 tot 20.30 uur. Om de
school beter te leren kennen is
het goed om naar de open dag
te gaan. Dan proef je de sfeer en
ontmoet je leerlingen. Je kunt je
laten rondleiden door een docent
of leerling en de school van binnen en van buiten bekijken.
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pend buffet waar met iedere eetwens is rekening gehouden.
Heerlijk diner
Wat de kok dit jaar in petto heeft
is nog een verrassing maar evenals vorige jaren zal het bij iedereen goed in de smaken vallen,
zullen er zeker mensen zijn die
voor een tweede keer een bordje laten opscheppen.
Het kerstverhaal mag zeker niet
ontbreken. Paul van Tol speelt
de medereiziger in de karavaan
naar Betlehem waar hij van alles
tegenkomt en beleeft. Wat ook
niet ontbreekt is de ‘wensboom’.
De gasten kunnen evenals vorig jaar hun wensen kenbaar maken, maar ook hun diensten aanbieden.

Kerstdiner Aalsmeer over Hoop. Foto: Arjen Vos

Aanstaande maandag in Dow Town in Studio’s Aalsmeer

‘Aalsmeer over Hoop’ en het Kerstdiner
Aalsmeer - Maandag 17 december wordt voor 130 personen
een kerstdiner geserveerd dat
voor velen van hen het mooiste
diner van het jaar wordt. Evenals de voorgaande twee jaren organiseert ‘Aalsmeer over Hoop’ –
Alphakerk, Lijnbaankerk, Dorpskerk, LEG, CAMA en de Oosterkerk
– in de Studio’s van Aalsmeer een
kerstbijeenkomst. Ook de nieuwe
directie was meteen bereid om
dit jaar opnieuw de Down Town

zaal gratis ter beschikking te stellen. Al direct na het versturen van
de uitnodiging kwamen de positieve reacties binnen. De herinnering aan voorgaande jaren lagen nog vers in het geheugen.
Mede door bijdragen van diverse Aalsmeerse bedrijven, de gemeente Aalsmeer en particuliere
giften van de zes kerkgemeentes
kan dit bijzondere diner voor degenen die niet in de gelegenheid
zijn eens een keer feestelijk bui-

ten de deur te eten opnieuw worden georganiseerd.
Al bij het binnen komen van de
zaal wacht de genodigden een
feeërieke sfeer, honderden lichtjes en een fraai versierde kerstboom. Aan de prachtig gedekte
tafels kunnen de gasten – bij de
klanken van pianomuziek – met
elkaar kennis maken. Leuke behulpzame jonge mensen serveren het voorgerecht en de soep
uit. Het hoofdgerecht is een lo-

DE SCHIJNWERPER OP EEN
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Schijnwerper op Bloemenzegelwinkel Boekhuis Aalsmeer

Angèle Aartman: “Aalsmeer is een
warm, sociaal en gezellig dorp”

het zonnetje zet in deze rubriek.
Er wordt hen een vijftal vragen
voorgelegd. Linda van den Broek
van Bertram & Brood in de Punterstraat vertelde vorige maand over
haar bakkerij. Dit maal is de beurt
aan Angèle Aartman van het Boekhuis in de Zijdstraat.

Aalsmeer - Bloemenzegels plakken is een begrip in Aalsmeer. Per
twee euro aan boodschappen ontvang je een zegel. Een volle kaart is
twee euro waard, welke je inlevert
bij de deelnemende winkeliers.
Vervolgens zijn er een trekkin-

gen per jaar waarbij prachtige prijzen te winnen zijn met als hoofdprijs een auto, dus plakken loont!
Dit jaar bestaat de Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers vierenzestig jaar, vandaar dat
de Meerbode de deelnemers in

Kerstmarkt Lionsclub
trekt veel bezoekers
Aalsmeer - Voor de vierde keer helia afgelopen 8 en 9 december
organiseerde de Lionsclub Op- een kerstmarkt in de Historische

Wat voor winkel heb je?
Sinds juli vorig jaar heeft Angèle
het Boekhuis overgenomen van
de vorige eigenaar, Constantijn
Hoffscholte. Marijke en Nannette
gingen met haar mee en inmiddels is het team aangevuld met
Franka op de zaterdag. “Ik werk
hier al vanaf 2009 en samen met
mijn enthousiaste medewerkers
houden we deze zelfstandige, algemene boekhandel draaiende.
We verkopen boeken, hebben
een grote afdeling kinderboeken
en men kan daarnaast bij ons terecht voor wenskaarten en kantoorartikelen.”
Tuin en ook deze editie trok heel
veel bezoekers. Op vrijdag werd
in de middag de mogelijkheid gegeven om deze sfeervolle markt
te bezoeken en zaterdag kon de
hele dag langs de diverse stands
gelopen worden. Er was van alles
te koop. Sieraden, kaarsen, boeken van Aalsmeerse schrijvers,
(kerst) snuisterijen en leuke hebbedingetjes. De kerstmarkt werd
opgeluisterd met muziek van verschillende koren en bezoekers
konden plaatsnemen in de nostalgische veilruimte om bloemen
en planten te kopen op de klok.
Natuurlijk waren er allerlei lekkere hapjes en drankjes te koop.
De opbrengst van de kerstmarkt
gaat besteed worden aan het opknappen van het terras en de tuin
van verpleeghuis Rozenholm. De
dames van de Lionclub Ophelia
kijken met plezier terug op twee
heel gezellige dagen en met hen
waarschijnlijk ook alle bezoekers!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Dankbaarheid
Iets voor een ander willen doen,
leeft sterk in Aalsmeer. Want met
dit diner houdt het contact niet
op. En dat is precies de opzet
van Aalsmeer over Hoop; Mensen met elkaar verbinden. Op een
stimulerende wijze leren ontdekken wat een ieder voor elkaar kan
betekenen. Er worden telefoonnummers uitgewisseld, afspraken gemaakt. foto’s als herinnering aan een mooie avond. Om
deze avond samen te vatten past
maar één woord en dat is Dankbaarheid met een hoofdletter D!
Vervoer nodig?
NB: Vanaf 17.00 uur worden alle
gasten verwacht, rond 21.00 uur
wordt de avond afgesloten. Voor
degenen die vervoer nodig hebben, is ook dit jaar weer de CDA
fractie bereid u op te halen en
weer thuis te brengen.
Janna van Zon
Hoe lang en waarom ben je lid?
“Sowieso vanaf 2009, het jaar dat
Constantijn het overnam. Hoe het
daarvoor was, weet ik niet, maar
ik doe er in ieder geval ook aan
mee. Er staat echter in het reglement dat je bij boeken geen zegels uitgereikt krijgt. De uitgave
geldt alleen op overige artikelen.
Maar ik doe zeker mee met prijzen voor de verlotingen van de
stichting.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Aalsmeer is een leuk dorp. Ik vind
het hier warm, sociaal en gezellig.”
Wat is de invloed van internet
op jullie bedrijf?
“We merken wel dat mensen
soms bij ons komen kijken en
het dan toch via internet bestellen. Maar dat heeft niet zoveel
zin, want boeken hebben overal
dezelfde prijs, dus ook bij ons! En
ook kunnen wij een ontbrekend
exemplaar de volgende dag in
huis hebben voor de klant.”
Hoe zie je de toekomst
van jullie winkel?
“Die zie ik rooskleurig in. Het
mag in de Zijdstraat wat levendiger, maar ik hoop hier nog lang
te zitten. Uiteraard met mijn fijne
team. Dat mag zeker gezegd worden!” Boekhuis Aalsmeer is te volgen via Facebook.
Door Miranda Gommans

Sim scooter
gestolen
Aalsmeer - Op maandag 10
december is rond half één in
de nacht een scooter gestolen bij een woning aan de Vlinderweg, hoge nummering. De
scooter is van het merk Sim, is
zwart van kleur en het kenteken is FN-744-B.

Aanhouding
na spuiten met
pepperspray
Aalsmeer - Om half vier in de
nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december is een portier
van een horecagelegenheid in
de Zijdstraat in het gezicht gespoten met pepperspray. De
spuiter is met hulp van bezoekers overmeesterd en overgedragen aan de politie. De dader is een 21-jarige man uit Polen. Hij is overgedragen aan de
Vreemdelingendienst, die de
zaak verder gaat behandelen.

Inbraak woning
niet gelukt
Aalsmeer - In de avond of
nacht van zaterdag 8 op zondag 9 december is geprobeerd
in te breken in een woning in
de 1e J.C. Mensinglaan. De bewoners hebben braakschade
aangetroffen bij de tuin- en
de keukendeur. De dieven zijn
niet in de woning geweest. De
politie heeft sporen veilig gesteld en doet nader onderzoek.
De inbraakpoging heeft tussen
drie uur ‘s middags op zaterdag
en negen uur zondagochtend
plaatsgevonden.

Vijf meldingen
over vuurwerk
Aalsmeer - Afgelopen week
heeft de politie vijf meldingen
gekregen van inwoners over
vuurwerkoverlast. Harde klappen waren gehoord op het Poldermeesterplein, de Noordpolderweg, de Hornweg en in de
nabijheid van de scholen in de
Catharina Amalialaan en Jac.
P. Thijsselaan. Vuurwerk aan
steken mag alleen op de laatste dag van het jaar. Wie overlast ervaart, wordt gevraagd
dit te melden bij de politie via
0900-8844. Er wordt een inventarisatie gemaakt van locaties
waar veel vuurwerk afgestoken
wordt.

2 Autobanden
lek gestoken

Kudelstaart - In de avond of
nacht van zondag 9 op maandag 10 december is een vernieling gepleegd aan een in
de Sint Janstraat geparkeerde
auto. Toen de eigenaar wilde
wegrijden, sprong er een waarschuwingslampje in de auto
aan. De wagen bleek twee lekke banden te hebben. Volgens
de garage zijn de banden lek
gestoken. De vernieling heeft
tussen tien uur ‘s avonds en
drie uur in de nacht plaatsgevonden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000.

Laptop dieven
aangehouden
Aalsmeer - Vorige week zijn tijdens een controle in Amsterdam-West drie personen aangehouden. De mannen zijn afkomstig uit Utrecht en staan
bij de politie bekend als autodieven. Ook nu hadden agenten beet. Het drietal bleek in
het bezit te zijn van drie gestolen laptops. Het betreft laptops die zo’n twee weken geleden gestolen zijn uit de kofferbakken van auto’s die waren
geparkeerd op het recreatie-eiland aan de Stommeerweg. De
laptops zijn inmiddels weer retour bij de rechtmatige eigenaars. De politie waarschuwt
geen waardevolle spullen in
auto’s te laten liggen. Ook niet
in de kofferbak!

Fiets uit tuin
gestolen

Aalsmeer - Op woensdag 5 december heeft een onbekend
persoon zich een fiets cadeau
gegeven. Uit een tuin in de Jupiterstraat is een herenfiets van
het merk Cortina gestolen. De
fiets is zwart van kleur en het
serienummer eindigt op 733.
Opvallend is dat de fiets een
lekke achterband had.

Inbraak woning
aan Uiterweg

Aalsmeer - Woensdag 5 december hebben dieven zich
toegang verschaft tot een woning aan de Uiterweg (halverwege). De inbraak heeft tussen acht uur in de ochtend en
vier uur ’s middags plaats gevonden. De politie doet onderzoek. Hulp wordt gevraagd van
bewoners van de Uiterweg.
Mogelijk zijn er bewoners en/
of bedrijven die camera’s hebben hangen die ook gedeeltelijk de weg filmen. Mogelijk
kunnen deze beelden helpen
Aalsmeer - Op zaterdag 8 de- bij het opsporen van de dacember is tussen vier uur ‘s ders. De politie hoort het graag
middags en half elf in de avond via 0900-8844 of anoniem via
ingebroken in een woning in 0800-7000. Schroom overigens
de Kamperfoeliestraat. De die- niet om contact op te nemen
ven hebben geprobeerd toe- met de politie bij het zien van
gang te krijgen via de achter- verdachte personen of situadeur, maar dit is niet gelukt. ties in uw straat of wijk. En zorg
Het raam hebben ze wel weten ervoor dat als u weg gaat, ook
te openen. De gehele woning al is het maar voor even, dat alis doorzocht. Diverse kasten le ramen en deuren goed afen lades zijn open gezet. Ont- gesloten zijn en laat een lichtvreemd is contant geld.
je branden.

Geld weg na
woninginbraak

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

De leukste tips voor

jouw ideale
wintertuin

Win dit
o
t.w.v. € lieblik
4

4,95

KERST DIY:

STOOK T!
ALER
Waarom je nooit je schoenen
in huis zou moeten dragen!
Infrarood
verwarmen

Hypotheek
afsluiten

De leukste tips voor
Ook in de winter kun je met je tuin aan
de slag. Bijvoorbeeld met leuke lichtjes,
knisperend haardvuurtje en warme
dekens. Wij geven je vijf tips.

jouw ideale wintertuin
2. Gebruik hout

Maak eenvoudig zelf een leuke loungebank van houten pallets en kleed hem met dikke kussens, plaids
en dekens. Dikke jas, warme thee en heerlijk tegen elkaar kruipen.

3. Zorg voor groen

Alle kale takken maken je tuin niet veel gezelliger. Dat kan beter! Probeer je tuin eens groen te houden,
ook in de winter. Dat zorgt voor veel gezelligheid. Denk bijvoorbeeld aan een buxus, deze blijft het hele jaar groen. Maar ook coniferen, hulst of skimmia zorgen voor kleur.

4. Wat doe je met de deco?

Uiteraard maak je alles af met leuke decoraties. Speel hierbij met kleur. Wat dacht je bijvoorbeeld van
pompoenen (deze blijven vaak een winter lang mooi), lantaarns of rieten manden?

5. Denk aan de deco

Help vogels en andere buitendieren in de voor hen moeilijke winterperiode. Maak je tuin niet te netjes,
zorg voor bladeren en takken. Hier help je ze enorm mee. Bron: wonen.nl
Foto: MBI.nl

1. Maak het lekker warm

Het is buiten niet al te warm maar dat hoeft je niet tegen te houden. Wat is er nu leuker dan een knisperend haardvuurtje, ga dus voor een mooie buitenhaard. Je vindt deze in alle soorten, maten en prijsklassen.

Tips om je haardhout droog
op te bergen dit najaar
We willen er allemaal warmpjes bij zitten als het weer koud
buiten wordt. Wees voorbereid en berg je haardhout daarom
goed op. Zodra het kouder wordt, wordt het ook vochtiger
buiten. Daarom is het belangrijk om - zeker in het najaar je haardhout en een droge plek op te bergen. Want wanneer
haardhout vochtig wordt, kun je het niet direct gebruiken.
En beter nog, vochtig haardhout zorgt voor veel meer
rookuitstoot en dat is niet fijn voor de buren. En daarbij heb je
ook kans op houtrot, als het te nat wordt en blijft.

Met deze 4 handige tips ben je altijd verzekerd van droog hout!
TIP 1
Sla je haardhout altijd op in een goed geventileerde opslag
TIP 2
Omdat het bijna altijd waait in Nederland en haardhout goed droogt hierdoor, is het handig om je
opslagplek buiten te maken. Dan waait de wind er lekker doorheen en blijft je hout goed droog.
TIP 3
Zorg voor een dak boven het hout, zodat de regen er niet bij kan.
TIP 4
De grond buiten is vaak vochtig. Zorg er daarom voor dat de opslagplek minimaal 10 centimeter
van de grond is. Makkelijk: leg een stapel stenen of tegels onder het hout.
Bron: wonen.nl. Foto: Bigstockphoto.
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Totaal 230 woningen!

Maandag in buurthuis Hornmeer

Aalsmeer - Op dinsdag 11 december heeft de officiële handeling van de laatste 24 woningen
in het nieuwbouwplan Dorpshaven-Zuid te Aalsmeer plaatsgevonden. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.
Het project is ontwikkeld door
Timpaan uit Rijsenhout en de
woningen worden gerealiseerd
door Thuisinbouwen.nl uit Meerkerk. Deze officiële handeling bestond uit het slaan van een feestelijke paal door wethouder Robert van Rijn.
Na de officiële handeling was er
een bijeenkomst georganiseerd
voor de toekomstige bewoners
van de woningen en de overige betrokkenen van het project
in de ontmoetingsruimte van de
Lijnbaankerk. Wethouder Robert
van Rijn sprak de nieuwe bewo-

Aalsmeer - De laatste clubavond
van het jaar gaan de voetjes van
de vloer. Clubleden gaan op deze werkavond oefenen hoe je
met een bewegende camera toch
mooie opnamen kunt maken.
Ze nemen de vloggers als voorbeeld. Die gebruiken hun camera op een compleet andere manier. Met een veel dynamischer
resultaat.
Voorzitter Gerard van Schie: “Vrijwel alles wat wij als beginnende
filmers met de camera hebben
geleerd is statisch. Bij een interview is de camera op statief gemonteerd en heeft zo een vaste positie. De te interviewen persoon staat of zit vrijwel altijd. Ook
bij het maken van andere opnamen wordt aangeraden een statief te gebruiken om de beelden
stabiel te houden. Niets is natuurlijk storender dan het kijken naar
schokkende beelden in een film.
Jonge filmers gaan daar niet zo
spastisch mee om. Daar kunnen
wij nog wat van opsteken.”

Videoclub Aalsmeer laat
de camera bewegen

Eerste paal voor laatste 24
huizen in Dorpshaven-Zuid
ners toe: ”Wij zijn verheugd dat
nu gestart is met de bouw van
de laatste woningen van het project en dat over ruim een jaar alle
bouwwerkzaamheden in het project zullen zijn afgerond.”
De laatste fase van DorpshavenZuid betreffen zestien twee-onder-een-kapwoningen en acht
vrijstaande (geschakelde) huizen. Na afronding van deze laatste fase zijn er in totaal zijn er in
Dorpshaven-Zuid 230 woningen
door Timpaan gerealiseerd. De
woningen uit de eerste fase zijn
al in 2012 opgeleverd aan de eerste bewoners. Na de kerst zullen
de sleutels van de laatste twee
appartementengebouwen
uit
het project aan de kopers worden uitgereikt. Exact een jaar geleden startte de bouw van deze
complexen.

Sport, belastingen, archief en ligplaatsen

Raadsvergadering over
huisvesting migranten
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 13 december komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de maandelijkse
raadsvergadering in het gemeentehuis. Voor aanvang van de behandeling van de agenda wordt
stilgestaan bij het overlijden van
oud-raadslid en oud-wethouder
Theo van Kempen. De vergadering begint met een aantal hamerstukken. Een hamerstuk is
een raadsvoorstel waarvan voorgesteld wordt dat het zonder discussie of stemming goedgekeurd
kan worden. Aansluitend diverse
behandelstukken geagendeerd
ter bespreking. Zo worden de belastingtarieven voor 2019 vastgesteld en wordt aan de gemeenteraad voorgesteld nieuwe richtlijnen vast te stellen voor de opslag
van archiefdocumenten van de
gemeente en het toezicht daarop. De huidige verordening voldoet niet meer en dient te worden aangepast. Daarnaast is er
behoefte aan aanvullend uniform beleid ten behoeve van de
aanleg, instandhouding en opruiming van alle kabels en leidingen
in de openbare ruimte.
Sportcomplex
Daarna, en opnieuw op de agenda, de renovatie van het sportcomplex aan de Sportlaan 43.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het reeds beschikbaar gestelde bedrag van 920.000 euro
voor de renovatie van de atletiekbaan en de uitbreiding met twee
tennisbanen te verhogen met
512.000 euro. Gesproken wordt
ook over de Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018. De
bestuurders willen het beleid
voor huisvesting van arbeidsmigranten actualiseren. In de Kadernota is een afstandscriterium van
50 meter toegevoegd voor be-

drijfsmatige kamerverhuur van
woningen aan arbeidsmigranten.
Verder dient de verhuurder aangesloten te zijn bij een certificeringsmaatschappij.
Ligplaatsverordening
De gemeenteraad wordt voorgesteld een nieuwe Ligplaatsverordening vast te stellen vanwege gewijzigde landelijke regelgeving. Tevens wordt voor woonarken op jachthavens het jaarrond
recreatief gebruik mogelijk gemaakt. Bij de behandeling van de
ontwikkelingsvisie Bovenlanden
Oosteinderweg gaat gesproken
worden over de uitgangspunten
voor de ontwikkeling voor het
gebied Bovenlanden Oosteinder. Het doel is om de leefbaarheid en de natuur- en recreatieve
waarden van het gebied te verbeteren, de leefbaarheid te vergroten en de ondernemers in het gebied een duidelijk perspectief te
bieden.
Najaarsrapportage 2018
Met de Najaarsnota krijgt de gemeenteraad inzicht in de voortgang van en afwijkingen in de
uitvoering van de begroting van
het lopende jaar. De raad wordt
voorgesteld om activiteiten die
in 2018 niet (geheel) worden uitgevoerd alsnog uit te voeren of af
te ronden in 2019 en de bijbehorende budgetten over te hevelen.
Dit betreft onder andere het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte. Geïnteresseerd? De
raadsvergadering is openbaar.
Inwoners zijn als toehoorder van
harte welkom om de bijeenkomst
op de publieke tribune in de
raadzaal in het gemeentehuis bij
te komen wonen. De aanvang is
20.00 uur. De vergadering is ook
te volgen via de livestream vanaf
de gemeentelijke website.

Toelichting op verkiezingen

Veel belangstelling voor VVD
lijsttrekker Cees Loggen
Aalsmeer - De VVD AalsmeerUithoorn was er dit keer vroeg
bij. Met nog ruim 4 maanden te
gaan voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019
was lijsttrekker Cees Loggen eind
november te gast om het verkiezingsprogramma van de VVD
voor deze verkiezingen toe te
lichten. Een drukbezochte bijeenkomst op een bijzondere locatie:
het bedrijf Kooyman Sierbestrating B.V. was gastheer.
Familiebedrijf
Na een welkomstwoord van voorzitter Jeroen Verheijen vertelden Guus en Annemarie Kooyman - de tweede generatie van
dit door vader Henk opgerichte bedrijf aan de Poelweg - meer
over de twee bedrijfsonderdelen:
het loonbedrijf dat door Guus bestierd wordt en het sierbestratingsbedrijf waar Annemarie de
scepter zwaait. Een indrukwekkende presentatie en een rondleiding na afloop over het grote
terrein van de firma gaf de in grote getale opgekomen VVD-leden
een goed kijkje in het reilen en
zeilen van dit familiebedrijf dat
volgend jaar in oktober 50 jaar
bestaat.
Verkiezingen
De hoofdmoot van de avond bestond uit een toelichting van lijsttrekker Cees Loggen op het verkiezingsprogramma van de VVD
voor de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Uiteraard
in het bijzijn van de Uithoornse
en Aalsmeerse kandidaten voor
deze verkiezingen. Nick Roosendaal, die eerder dit jaar afzwaaide na 16 jaar raadslidmaatschap

in Uithoorn, staat op plaats 13.
Daarmee maakt hij een zeer grote kans om na de verkiezingen
van 20 maart volgend jaar de belangen van Aalsmeer en Uithoorn
te behartigen in Provinciale Staten. Met zijn kennis en inzet van
de regio en in het bijzonder op
het Schipholdossier brengt de
VVD daarmee een sterke kracht
in stelling. En ook met voormalig
Aalsmeers VVD fractievoorzitter
Teun Treur als één van de lijstduwers zorgt de VVD voor een stevig geluid in Haarlem.
Schiphol en N201
Cees was vrij helder in de keuzes
die de VVD voor Noord-Holland,
de regio Amstelland en Meerlanden en Uithoorn en Aalsmeer
maakt. De hot issues in NoordHolland zijn de energie transitie,
de klimaatverandering, woningbouw, bereikbaarheid en Schiphol. Door in de komende jaren
een Deltaplan wonen op te stellen waar iedereen bij wordt betrokken kunnen veel uitdagingen
samengebracht worden. Vanuit de zaal werden voor de inwoners van Uithoorn en Aalsmeer
de nodige aandachtspunten aan
Cees voorgelegd. In het bijzonder stonden twee punten centraal: de groei van Schiphol en
de mogelijkheid om landbouwverkeer toe te staan op de omgelegde N201. Over dat laatste punt
zegde Cees toe daar werk van te
maken, zodra de wet op dit punt
gewijzigd is en zich in Den Haag
hard te blijven maken voor deze wetswijziging. Voor Schiphol
blijft de VVD de hierover gemaakte afspraken aan de Alderstafel
respecteren.

Behandeling uitdagend programma

Wijkoverleg Hornmeer
over HOV en Waterfront
Aalsmeer - Het maandelijkse
wijkoverleg Hornmeer wordt op
dinsdag 18 december gehouden
in het buurthuis aan de Dreef 1.
Het is het platform voor de communicatie tussen de wijk, de gemeente en bewoners onderling. Er is deze keer een uitdagend programma. Het eerste onderwerp is een update vanuit de
Omgevingsraad Schiphol. Een
clustervertegenwoordiger is hiervoor uitgenodigd die al het overleg in de laatste maanden heeft
bijgewoond. De HOV (hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid) gaat ook besproken
worden nu de openbare voorlichting heeft plaats gevonden en de
realisatie naderbij komt. Het primaire agendapunt is het Waterfront. Met het oog op de besluitvorming rond het Waterfront in
de wijk wil het bestuur de bewoners actief betrekken bij het peilen van meningen over de goede en de minder goede punten
van het schetsontwerp. Een unieke gelegenheid in het participatietraject om de mening van de
wijkbewoners met elkaar te bespreken. Ter voorbereiding is het
mogelijk de actuele stand van zaken alvast door te lezen op www.
aalsmeerwaterfront.nl.

Als laatste punt in dit overleg wil
het bestuur met buurtbewoners
vooruit kijken naar 2019. Ook in
2019 gaan onderwerpen onder
de aandacht gebracht worden
die in de wijk leven en op belangstelling kunnen rekenen. Het bestuur wil dan de betreffende deskundigen en/of betrokkenen uitnodigen om de onderwerpen te
behandelen. De onderwerpen
kunnen divers zijn, van veiligheid
tot afvalinzameling, van buurtapp tot asbestverwijdering of de
benoeming van een nieuwe burgemeester. Het bestuur verwacht
een inspirerende avond met voldoende gespreksstof om ook na
de vergadering informeel en met
een drankje met elkaar nog wat
door te praten. Het wijkoverleg
begint om 20.00 uur en zal rond
22.00 uur afgesloten worden.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

looptechniek aanleren. Professionele cameramensen lopen bijvoorbeeld altijd een klein beetje door de knieën gezakt. Er ontstaat dan een meer glijdende
loopbeweging. Minder schokkend. Een lopende cameraman
vooruit of achteruit geeft dynamiek in beeld (lopend interview).
Amateurs doen dat echter te weinig, omdat ze de techniek van het
lopen niet beheersen. Maar het is
wel te leren.

Buurthuis als filmbaan
Het idee is om aanstaande maandagavond 17 december de zaal
van buurthuis Hornmeer te gaan
gebruiken als een filmbaan. De te
filmen onderwerpen worden op
strategische plaatsen neergezet
of zijn al aanwezig. Alles is al in
een stemmige Kerstsfeer versierd.
Er worden zoveel mogelijk onderwerpen gefilmd en daarbij zoveel
mogelijk dynamische camerabewegingen toegepast. Soms zullen ze elkaar de helpende hand
moeten bieden bij bijvoorbeeld
Hulpmiddelen
het achteruitlopend filmen. Het is
Camerabewegingen zijn divers: vooral praktisch oefenen.
een rijdende camera, en draai- De avond wordt gehouden in
ende, een op en neer bewegen- Buurthuis Hornmeer aan de Dreef
de camera of een combinatie van 1 en begint om 20.00 uur. Belangdeze. Soms zal je als amateur cre- stelling om hierbij aanwezig te
atief moeten zijn in het bedenken zijn? Kom vrijblijvend langs. Er
van hulpmiddelen om deze be- zijn geen kosten aan verbonden.
wegingen uit te voeren. Een rol- Laat secretaris Susan Griekspoor
stoel of rollator kan daarbij soms alleen wel even weten dat je wilt
best goede diensten bewijzen. komen door je aan te melden via
Je kunt jezelf ook een speciale 0297-327490.

Koning beëdigt nieuwe
commissaris Van Dijk
Regio - Zijne Majesteit de Koning
heeft op woensdag 5 december op
Paleis Noordeinde Arthur van Dijk,
de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, beëdigd. De huidige commissaris van de Koning, Johan Remkes, legt zijn functie neer met in-

gang van 1 januari 2019. Op 7 januari 2019 wordt Van Dijk in het Provinciehuis, paviljoen Welgelegen,
tijdens een bijzondere Statenvergadering geïnstalleerd. De nieuwe
commissaris wordt benoemd voor
een periode van zes jaar.
Foto: Rotapool/Frank van Beek

Gewonde na vechtpartij
Aalsmeer - In Kudelstaart heeft
zaterdagavond een heftige vechtpartij plaatsgevonden. Meerdere mensen zouden volgens getuigen met elkaar op de vuist zijn
gegaan nabij het winkelcentrum.
Op de Mijnsherenweg kwamen
de ambulance en het mobiel medisch team ter plaatse voor een
gewonde.
Deze is aanspreekbaar naar een
ziekenhuis gebracht. Over de

aard van de verwondingen is nog
niets bekend.
De politie heeft met een helikopter gezocht naar verdachten,
maar niemand aangetroffen. Ook
werd er nog een auto gecontroleerd op de Mijnsherenweg. De
politie laat weten dat er vooralsnog geen aanhoudingen zijn verricht. De recherche heeft de zaak
verder in onderzoek.
Foto: Marco Carels
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LEZERSPOST
Rampscenario Dorp, Stommeer, Hornmeer

Van Cleeffkade, Stationsweg en
Stommeerweg de nieuwe N201?
Aalsmeer - In juli 2016 is de
Gemeenteraad akkoord gegaan met de definitieve plannen voor de herinrichting van
de Burgemeester Kasteleinweg
met onder andere een vrijliggende busbaan OV en zes rotondes. De doorgang voor
verkeer wordt op de N196 zodanig belemmerd, dat doorgaand verkeer alternatieve
routes zal gaan kiezen. Dat lijkt
een mooi plan. Onlangs kwam
echter een nauwelijks gepubliceerd rapport op tafel, waaruit
blijkt dat de verkeersdruk over
de route van Cleeffkade, Stationsweg, Stommeerweg en Kudelstaartseweg met meer dan
50% toeneemt, van 7.500 voertuigbewegingen per etmaal
naar 11.500 na realisatie van de
plannen met de N196. Wat er in
feite gebeurt is dat door de belemmering van het doorgaande verkeer op de Burgemeester Kasteleinweg, de route over
van Cleeffkade, Stationsweg,
Stommeerweg en Kudelstaartseweg de nieuwe N196 wordt!
En dit over een weg met voor
het grootste deel niet-gescheiden rijbanen voor snel en langzaam verkeer. Vooral voor
kwetsbare groepen als schoolkinderen en fietsers wordt dit
hele traject levensgevaarlijk.
De bewoners aan deze wegen
hebben de gemeente aangesproken op deze situatie, maar
de gemeente stelt dat ‘er geen
nieuwe feiten of omstandigheden bekend’ zijn, waarmee tijdens de besluitvorming rekening had moeten worden gehouden. Dit is aantoonbaar
onjuist. Ten tijde van de planning en de besluitvorming is
de verkeerstoename van meer
dan 50% door het Dorp, Stommeer en Hornmeer niet aan de
orde geweest. De belangen
en de veiligheid van bewoners worden hier bewust genegeerd. Bovendien zijn de plannen rondom Aalsmeer-Waterfront, de herinrichting van de
Poeloever voor recreatie, nog
steeds niet afgerond. Recreatie
langs een overvolle doorgaande weg, waar, zonder handha-

Rode Kruis gaat zich landelijk inzetten voor hulpverlening

Stichting SAM neemt sociale taken
van Rode Kruis Aalsmeer over

ving, hard gereden wordt? Het
is vragen om ongelukken.
En daarnaast begint nu pas
duidelijk te worden wat de impact van de Lidl zal zijn in de
toename van het verkeer over
deze route. Dit zijn dus allemaal nieuwe feiten die niet
in de besluitvorming van juli
2016 zijn meegenomen.
Hoe dan wel? Dat is eigenlijk
heel eenvoudig
1. Laat de plannen met de
N196 gewoon doorgaan,
maar haal de verkeersbelemmering voor het doorgaande verkeer er uit, zodat de voorkeursroute voor
het doorgaand snelverkeer
nog steeds de Burgemeester Kasteleinweg blijft. Hierdoor zal de verkeersdruk op
het dorp aanzienlijk afnemen.
2. Neem maatregelen om de
verkeersdruk op van Cleeffkade, Stationsweg, Stommeerweg en Kudelstaartseweg binnen de perken te
houden. Maak bijvoorbeeld
van de hele route een 30 kilometer route en belemmer
het doorgaande (niet-lokale) vrachtverkeer. En belemmer ook het doorgaande verkeer via de Bachlaan,
zodat niet-lokaal verkeer de
N201 zal gaan gebruiken.
3. Handhaaf het stoplicht bij
de Watertoren: essentieel
voor een veilig Waterfront.
Het woord is aan het gemeentebestuur. De ambtenaren
schuiven de zorgen en bezwaren van de burgers al te makkelijk onder tafel. Maar er zijn
overtuigende redenen om de
plannen betreffende de Burgemeester Kasteleinweg aan
te passen. Het gemeentebestuur kan een rampscenario,
met niet al te veel moeite, nog
vermijden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Dick Overkleeft (Rode Kruis) en Jan Kwak (SAM).
Aalsmeer - Het Rode Kruis Nederland stopt per 1 januari 2020 met
haar sociale activiteiten en gaat
zich volledig richten op hulpverlening. In een groot aantal omliggende landen, onder andere
in Duitsland, is het Rode Kruis al
alleen gericht op hulpverlening
en nu gaat de organisatie in Nederland dus ook om. Voor de afdeling Aalsmeer een behoorlijke
ommezwaai, want er worden behoorlijk veel activiteiten op sociaal gebied in de gemeente georganiseerd.
Herindeling taken
Er is een heroriëntatie gehouden
en ondanks dat het voor de 105
vrijwilligers in Aalsmeer en Kudelstaart best een emotioneel
proces is geweest heeft een prima herindeling plaatsgevonden.
De telefooncirkel wordt overgeheveld naar de Zonnebloem,
evenals de huisbezoeken. De
handwerksoos was al een paar
jaar reeds gevestigd in zorgcentrum Aelsmeer en blijft hier ook
plaatsvinden, maar onder gezamenlijke leiding van vrijwilligers van het ouderentehuis en
voormalige Rode Kruis vrijwilligers die al jaren met deze groep

bezig zijn. Ook de chauffeursdienst gaat vanuit Zorgcentrum
Aelsmeer geregeld worden. De
vier vrijwilligers die actief zijn bij
de dementiegroep blijven zich
hiervoor inzetten, maar met het
zorgcentrum als ‘werkgever’. De
taallessen voor kinderen van
vluchtelingen blijven door dezelfde vier vrijwilligers gegeven
worden, alleen neemt de basisschool de leiding over.
Dick Overkleeft is voorzitter
van het Rode Kruis Aalsmeer en
stopt met deze vrijwilligerstaak.
Hij moet zelfs stoppen, want na
acht jaar (twee termijnen) is een
afdeling officieel verplicht een
nieuwe voorzitter aan te stellen. Het verdelen van het sociale pakket van het Rode Kruis was
zijn laatste taak voor de afdeling
Aalsmeer. “Een dynamische verandering, zeker voor alle vrijwilligers”, zegt Overkleeft hierover.
Per 1 januari 2019 houdt het Rode Kruis Aalsmeer op te bestaan
na precies zeventig jaar. De afdeling gaat onderdeel worden van
het district Amsterdam Amstelland. Het district zal de focus op
de hulpverleningstaak van het
Rode Kruis in en vanuit Aalsmeer
vorm en inhoud gaan geven. Ook

Geen vuurwerk rondom
gasregelstation!
met de politie (0900-8844), als
U dit ziet gebeuren. Liander
heeft mij hiervan een schriftelijke bevestiging gestuurd. Deze bevestiging is ook in het bezit van de gemeente Aalsmeer.
Op papier is de controle maximaal, maar valt in de praktijk
op oudejaarsdag tegen, dus als
U ziet dat het gevaarlijk wordt
met vuurwerk rond het gasregelstation, moet U het landelijk politie nummer bellen met
vermelding overlast vuurwerk
rond gasregelstation locatie
Schoolstraat 15 Aalsmeer. Dit is
het adres van de school. Hoewel het gasregelstation zijn
langste tijd heeft gehad, moet
het nog even mee. Rond het
gasregelstation is cameratoezicht, dus mocht er iets gebeuren door vuurwerk dan is dit later op de camerabeelden terug
te zien.
J van Galen,
j.vangalen@hotmail.com

LEZERSPOST
Wel met plezier wonen en
werken nabij Schiphol

Verontruste bewoners
Stationsweg, Stommeerweg
en Kudelstaartseweg.
Voor reacties:
wimrietveld@outlook.com

Locatie schoolplein Samen Een

Aalsmeer - Wat is een gasregelstation! Dat is een station
waar het gas onder hoge druk
binnen komt, en daar wordt
de gasdruk omlaag gebracht,
zodat deze geschikt is om aan
de huishoudens aan te bieden. Rondom het gasregelstation zitten ventilatieroosters.
Als het koud is en er veel gas
gevraagd wordt, hoort U het
gas door de pijpen stromen.
Op oudejaarsdag wordt door
de jeugd praktisch de hele dag
rond het gasregelstation vuurwerk afgestoken, waarbij ze in
het verleden vuilnisbakken,
speeltoestellen en het binnenwerk van de lantaarnpaal
die 1 meter van het gasregelstation staat hebben opgeblazen, er zit nu een nieuwe afsluit
deksel op. In verleden is er ook
een brandje geweest, naast
het gasregelstation, waarvan
de brandweer later vertelde,
als de brand was overgeslagen
naar het gasregelstation, dat er
vast en zeker in de ruime omgeving vele ruiten kapot geslagen zouden zijn. De netbeheerders Liander en Stedin vertelde dat al hun gasregelstations zijn voorzien van stickers
waarop staat dat Rook en Vuur
verboden is. Het is daarom
niet verstandig om hier vuurwerk af te steken. Aangeraden
wordt om contact op te nemen

nisatie. SAM moet natuurlijk nog
wel naamsbekendheid krijgen en
lokale en financiële steun zoeken.
We moeten nu onze eigen broek
gaan ophouden, dus sponsors
zijn welkom.” Aan de naamsbekendheid gaat onder andere gewerkt worden tijdens activiteiten
de jaarlijkse collecte voor het Ro- en braderieën. Voor Overkleeft en
de Kruis blijft door Aalsmeerse Kwak is het vooral belangrijk dat
vrijwilligers gedaan worden.
inwoners weten dat niemand in
de steek gelaten zal worden. ZoSociale Activiteiten Medemens als de naam al zegt, SAM is er
Dit betekent niet dat de nog voor de medemens in Aalsmeer
niet genoemde sociale activitei- en Kudelstaart. Zeg maar het Roten niet meer gaan plaatsvinden, de Kruis, maar dan zelfstandig en
want er is een nieuwe stichting met een puur Aalsmeers karakter.
opgericht die zich volledig gaat
richten op sociale activiteiten in Afscheid en oprichting
Aalsmeer en Kudelstaart. Afgelo- Afgelopen dinsdag 11 december
pen 29 november is de stichting was de eerste bestuursvergadeSAM (Sociale Activiteiten Me- ring van SAM en tijdens een feestdemens) opgericht en voorzit- avond aanstaande vrijdag 14 deter is Jan Kwak. Hij was coördina- cember zal er afscheid genomen
tor activiteiten bij het Rode Kruis. van het Rode Kruis en van elkaar.
“We trekken een ander jasje aan Er zullen vrijwilligers gehuldigd
en gaan zelfstandig verder”, legt worden en Overkleeft en Kwak
hij uit. “We laten de mensen dus denken dat het best voor somminiet in de kou staan en blijven on- ge een emotionele en weemoedize zorgplicht vervullen met nage- ge avond gaat worden. “We hebnoeg alle nu nog vrijwilligers van ben zelfs vrijwilligers die zich al
het Rode Kruis, want zo’n 98 pro- vanaf 1963 inzetten voor het Rocent van deze grote groep gaat de Kruis.” Jan Kwak: “Er wordt een
zich inzetten via SAM.”
hoofdstuk afgesloten en met
Het rolstoelwandelen blijft dus SAM gaat er een nieuwe weg bebestaan, evenals het rolstoelfiet- wandeld worden met als vanouds
sen en de jaarlijkse boottocht sociale inzet, geheel gericht op
voor ouderen blijft georganiseerd de Aalsmeerse medemens.”
worden in samenwerking met de Door Jacqueline Kristelijn
beide zorgcentra. Wat de jongerenafdeling gaat doen, weet Jan In het nieuwe voor SAM door MaKwak nog niet, want dit is gecom- ra van Diemen ontworpen logo zijn
bineerde afdeling met Uithoorn. de verschillende elementen verIn deze gemeente houdt het Ro- werkt van een stichting die sociale
de Kruis de landelijke opheffing activiteiten doet:
van sociale activiteiten aan van - De hand staat voor de ondersteuning en de hulp.
2020. Aalsmeer heeft de knoop
sneller doorgehakt en heeft ge- - De drie poppetjes voor het contact tussen de mensen.
kozen voor aanstaande 1 januari 2019. Jan Kwak heeft er alle - De plant voor de groei/ontwikkeling
vertrouwen in dat SAM een succes gaat worden en draagkracht - En het hartje uit de plant staat
voor de liefde, omdat bij vrijwilgaat krijgen in Aalsmeer en Kuligerswerk zeker een stukje liefdelstaart. “Het wordt nu makkede komt kijken.
lijker om te opereren, beslissingen te nemen en nieuwe initiatieven op te zetten. We worden zelfstandig en zijn dus niet meer afhankelijk van een landelijke orga-

Wens komt uit!

Dag van je Leven-taart
oor
r e or s
Aalsmeer - Stichting Dag van
je Leven laat regelmatig grote
en kleine wensen uitkomen van
mensen met een verstandelijke
beperking in deze regio. Zo ook
een kleine, maar zeker zo bijzondere wens van de 13-jarige Boris die op doordeweekse dagen
op Kinderdagcentrum De Lotusbloem zit.
De jongen houdt erg van taart
en hij wilde heel graag een keer
taart eten met zijn vriendjes op
het Kinderdagcentrum. Maar het
moest dan wel een hele bijzondere zijn, want hij wilde er eentje
met zijn foto erop.
Daar wilde het bestuur van Dag
van je Leven zeker voor zorgen en
met de hulp van Hulleman Brood
en Banket werd er een schitterende taart bij De Lotusbloem afgegeven. De verrassing was groot
en Boris heeft er met zijn vrienden en begeleidsters enorm van
gesmuld.

Kerstballenactie
Dit was één van de wensen die
het afgelopen jaar in vervulling
is gegaan naar aanleiding van de
kerstballenactie. Vorig jaar december zijn er op verschillende
voorzieningen van Stichting Ons
Tweede Thuis kerstbomen geplaatst waar iedereen een wens
in mocht hangen. Eerder dit jaar
zijn andere mensen met een verstandelijke beperking blij gemaakt met onder andere een
dagje Keukenhof, orgelspelen,
diverse knutselspulletjes om zelf
kaarten te kunnen maken, een
voetbalwedstrijd bijwonen van
Feyenoord, een cadeaubon van
een dierenspeciaalzaak om de
dieren een keer extra te verwennen en een autorijles in een simulator. Deze wensen zijn onder andere mogelijk gemaakt door donaties aan de Club van 100. Voor
meer informatie en sponsoring:
www.dagvanjeleven.org

Streek - Deze week heeft de
bewonersgroep zich gepresenteerd die positief staat
ten opzichte van Schiphol en
de luchtvaart via de website
www.ikwoonenwerkbijschiphol.nl. Er wordt aandacht gevraagd voor de tienduizenden
gezinnen die met plezier rond
Schiphol wonen, werken en
leven. Schiphol is van levensgroot belang voor de regionale economie en werkgelegenheid, 300.000 banen zoals vliegend personeel, bagagemedewerkers, monteurs, reisbureaumedewerkers, horecapersoneel, vrachtmedewerkers,
schoonmakers, winkeliers en
mensen die bij de bloemenveiling werken zijn afhankelijk van
de luchthaven. Aan mensen

die kritisch zijn over de luchtvaart wordt regelmatig aandacht geschonken. Daarentegen maar weinig van de mensen in de regio die leven van
de luchtvaart. Deze bewonersgroep wil die mensen een stem
geven.
Initiatiefnemer Jürgen Nagelkerke roept een ieder die met
plezier woont en werkt bij de
luchthaven om het manifest
te steunen. Aan de Nederlandse regering gaat gevraagd worden om oog te hebben voor
mensen die hun brood verdienen dankzij de luchtvaart. In
drie dagen tijd hebben al meer
dan 4500 mensen het manifest ondertekend. Het initiatief
steunen via de website www.
ikwoonenwerkbijschiphol.nl.

(On)veiligheid, BOA’s en politie

Veel belangstelling voor
o e s n W
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 8 december boden burgemeester en wethouders een
luisterend oor bij de koffiebus
van 14.00 tot 15.30 uur op de
hoek van de Weteringstraat
met de Zijdstraat. Gezien de
belangstelling was daar duidelijk behoefte aan. Ik hoop dat er
wat wordt gedaan met de vele
suggesties. Steeds weer terugkerend onderwerp was de (on)
veiligheid in Aalsmeer. Het niet
handhaven door de BOA’s en
de politie. Eén ding verbaasde
mij ten zeerste. BOA’s kunnen
niet verbaliserend optreden
tegen het verkeerd en niet toe-

gestane inrijden met (vracht)
wagens van de Zijdstraat. De
politie kan dit wel, maar heeft
geen capaciteit en stelt andere
prioriteiten.
Daarmee zeg je simpelweg,
deze overtredingen, net zo als
fout parkeren, overlast veroorzaken, vervuiling, etc. worden
gedoogd.
Dit kan en mag niet! Geef de
BOA’s meer bevoegdheden of
zorg voor meer politiehandhaving. Zoek een oplossing! Dan
neem ik opnieuw mijn petje af!
Dirk Jan van Zanten
dj.vanzanten@caiway.nl
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kinder- en jeugd

Kinderen Voedselbank
verrast met sintcadeau
Aalsmeer - De dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia hebben
in het clubjaar 2017/2018 bij diverse activiteiten zoals de Kerstmarkt, Proefvaren en de Paasbrodenactie geld ingezameld. Enorm
veel inwoners van Aalsmeer hebben deelgenomen aan één of
meerdere activiteiten waardoor
een fantastisch bedrag via Stichting Kinderfondsen Nederland
bestemd kon worden voor de kinderen waarvan de ouder(s) klant
zijn bij Voedselbank Aalsmeer.
Gezien de grootte van het bedrag
is met het bestuur van de Voedselbank afgesproken om de besteding over meerdere jaren te
spreiden. Een mooie en zinvolle besteding was de schoolspullenpas. Daarvan werden er dertig
uitgereikt aan de kinderen voor
het begin van het schooljaar. Van

de passen, met een waarde van
50 euro per stuk, konden in diverse winkels spullen voor het nieuwe schooljaar gekocht worden.
Dat was erg welkom en er werd
dankbaar gebruik van gemaakt.
Een andere verrassing werd vorige week bij de Voedselbank bezorgd. Alle kinderen (48) hadden
een mooi Sinterklaas cadeau uit
de speelgoedgids mogen uitkiezen. Door de plaatselijke speelgoedwinkel uit de Zijdstraat werd
alles feestelijk ingepakt. Afgelopen week zijn dus ook deze kinderen door Sinterklaas verrast
met mooie cadeaus. Voedselbank
Aalsmeer is heel blij met deze giften van de dames van Lionsclub
Aalsmeer Ophelia. En, het geld is
nog niet op, dus er komen de komende tijd nog meer verrassingen voor de kinderen...

Kampioensbeker voor voetballertjes

RKDES JO-9.1 wint met 9-1
Kudelstaart - Dé kampioenswedstrijd van de kleine mannen
van de JO-9.1 van RKDES vond
afgelopen weekend op Amsterdams grasgebied plaats. Nieuw
West United is de tegenstander en onwetende wat de voetbalkunsten zijn van die mannetjes begint DES zoals altijd fanatiek en gretig. Al na 4 minuten
begint Monta aan een solo welke beloond wordt met een prachtig doelpunt: 0-1. De Amsterdammers willen hetzelfde doen, maar
de bal wordt tegengehouden
door de grote teen van keeper
Gijs. Vijf minuten later scoort Milan makkelijk de 0-2 en Dirk heeft
een mooie kans maar dit schot
gaat via de keeper uit en zorgt
voor een corner. En wat voor een
corner; Milan scoort in één keer!
0-3. Na een kwartier gespeeld
te hebben is daar een prachtig
schot van Thomas en tikt Stan
de bal in het netje na een voorzet van Dirk. Inmiddels staat het
dus 0-5. Jesse en Lars zorgen er
steeds weer voor dat de tegenpartij niet aan scoren toekomt
en als ze dan toch een schot op
doel hebben staat Gijs heel fijn
op de goeie plek. De Amsterdammers scoren dan tóch, maar in eigen doel, dus 0-6. Net na de rust
steekt de wind behoorlijk op en
zorgt ervoor dat het doel plots
omvalt! Gelukkig geen gewonden en de kleine keeper is met de
schrik vrijgekomen. Om te voorkomen dat het weer gaat gebeu-

ren wordt een supporter naast de
paal gezet die, met lekkere wandjes aan, het doel blijft vasthouden
voor de komende 20 minuten. De
doelpunten blijven komen; Milan
maakt de 0-7 en ook de 0-8 met
een fraai schot; buitenkant voetje
zo de korte hoek in. Een onhoudbaar schot van Nieuw West United zorgt voor het enige puntje
in de doel van Gijs: 1-8. De laatste
minuten tikken door, zal DES de
10 gaan halen? Monta pegelt de
bal er nog even in, maar dan fluit
de scheidsrechter af. Al feestend
het veld af. Wat een mooie eindstand 1-9 voor een mooi team:
JO-9.1.
Kampioen in Hoofdklasse
Het kampioenschap mag bijzonder genoemd worden, want dit
jaar was de JO9-1 wederom ingedeeld in de hoofdklasse. Bij aanvang van het seizoen werd afgevraagd of deze talentvolle jongens in staat zouden zijn voor
de prijzen mee te doen? Nou, dat
laatste wat het geval en dat hebben de tegenstanders geweten!
Begonnen met een gelijkspel uit
in Utrecht, maar daarna werden
er tien overwinningen op rij geboekt. Waarvan de laatste kampioenswedstrijd met een klinkende
9-1 overwinning. Wat een prestatie! RKDES is bijzonder trots op
Dirk, Gijs, Jesse, Milan, Stan, Montasar, Lars en Thomas. Het kampioenschap is in the pocket. Op nu
naar het voorjaarsseizoen!

5 December-feest op De Graankorrel

Brandweer helpt Sint en
Piet uit de brand

Sinterklaas arriveert op
Amerigo bij Jozefschool
Aalsmeer - Vol verwachting klopten de harten van alle leerlingen
van de Jozefschool in Aalsmeer.
Want zou Sinterklaas wel echt
tijd hebben om op 5 december een bezoek te brengen aan
de school? Op het plein voor de
Karmelkerk wachtte iedereen in
spanning af of en hoe hij zou arriveren. Maar gelukkig was Sinterklaas dan toch daar, op zijn trouwe paard Amerigo. In een grote stoet liepen alle kinderen en

Aalsmeer - Op zaterdag 26 januari wordt in Sportcentrum De
Waterlelie weer het basisscholentoernooi waterpolo georganiseerd. Hiervoor zijn alle scholen
in Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn uitgenodigd. Om hiervoor
te kunnen oefenen worden in december en januari vier waterpoloclinics georganiseerd. Om dinsdag 11 december en dinsdag 8 ja-

nuari van 18.45 tot 19.30 uur en
op donderdag 13 december en
donderdag 10 januari van 18.00
tot 18.45 uur. Alle basisschoolleerlingen met een zwemdiploma worden van harte uitgenodigd om bij deze clinics kennis
te komen maken met waterpolo! Bij de scholen en het zwembad liggen inschrijvingsformulieren klaar.

komen van de schrik en kon het
Sintfeest in school verder gevierd
worden. In de onderbouw kwamen Sinterklaas en de Pieten een
lange tijd in de klas. Er werd gezongen, gedanst en spelletjes gedaan. Daarna mochten de kinderen een cadeau uitzoeken in het
winkeltje. In de bovenbouw waren de kinderen druk bezig met
het uitpakken van hun surprises.
Er wordt terug gekeken op een
gezellig Sinterklaasfeest!

Jeugdhandbal

RKDES D1 wint regioderby
van Greenpark D4
Gerrit Loogman, grondlegger van Loogman Caravanstalling, de teambegeleiders Sander, Lianne, Arjan en Amanuel en de meiden van FC
Aalsmeer MO11-1: Delina, Isabel, Suus, Carice, Sofie, Roos, Sharona, Pien,
Bethany, Julia, Fleur en Dione.

Voetbal: FC Aalsmeer MO11-1

e e o t t toe omst e
leeuwinnen van Oranje!
Aalsmeer - Het meisjesteam
MO11-1 van FC Aalsmeer is dit
voetbalseizoen 2018/2019 in een
prachtig nieuw trainingstenue
gestoken door sponsor Loogman
Caravanstalling uit Aalsmeer. De
meiden (en let op, dit zijn de toekomstige leeuwinnen van Oranje) spelen dit jaar voor het eerst
samen en het resultaat mag er
zeer zeker zijn. Zij eindigden de
eerste helft van hun competitie
op een zeer verdienstelijke derde plaats (met zelfs nog één inhaalwedstrijd te spelen) en ook in
de KNVB-bekerwedstrijden staan
zij hun mannetje. Aanstaande za-

terdag 15 december spelen zij
thuis alweer de vierde ronde in
de KNVB-bekercompetitie en hopelijk komen deze meiden weer
een ronde verder. Aan hun inzet,
enthousiasme maar vooral ook
het plezier zal het niet liggen; prima en fanatiek teamwork elke
week weer opnieuw. De meiden
en begeleiders van MO11-1 bedanken Loogman Caravanstalling
heel hartelijk voor het prachtige
trainingsjack, broek, short, sokken én begeleidersjassen en gaan
nog volop knallen de rest van het
voetbalseizoen: Oranje Leeuwinnen, here they come!

‘Familie’-schaken bij AAS

Waterpolotoernooi voor
basisscholen bij Oceanus

Kudelstaart - Woensdagmorgen
5 december kwam om kwart voor
negen de brandweer met loeiende sirenen naar De Graankorrel gereden. Was er brand? Nee
hoor. Sinterklaas en zijn Pieten
zaten in de brandweerauto. Amerigo wilde namelijk die ochtend
niet mee, dus vroeg Sint aan Piet:
“Help me uit de brand.” Piet belde
snel 112 en daar kwam de brandweer al aan. Wat een vergissing!
Gelukkig was iedereen snel be-

leerkrachten achter de Goedheiligman aan, om deze feestelijke dag te beginnen met zang en
dans in de gymzaal aan de Baccarastraat. Ook ontbraken een persoonlijk bezoek aan alle groepen
van de Sint en een cadeautje van
de Pieten niet. Kortom, de dag
van alle kinderen kon niet meer
stuk! Jammer dat er nu weer een
jaar gewacht moet worden tot de
stoomboot naar Nederland terug
keert.

Laatste speelronde voor jeugd in 2018

Clinics ter kennismaking

krant

Aalsmeer - De laatste ronde van
2018 alweer, hoe vliegt de tijd als
je leuk kan schaken bij AAS. En
alweer een nieuw lid, Merel die
graag wilde gaan schaken. Extra leuk is dat Merel een nichtje is van mede oprichter Arjan de
Vries. Merel begon met een overtuigende overwinning op Lola. In de top waren er weer zware partijen. Jasper versus Luuk
ging lang gelijk op, totdat Jasper
besloot tot een wat vreemde toren manoeuvre die eindigde met
het tragische einde van de toren.
Daarna schoof Luuk het professioneel uit. Konrad zette de opmars
voort door te winnen van Rune
en broertje Simon won van Stijn,
twee keer zou oud als de kleine
Simon, maar dat telt niet in schaken. Christiaan bleef derde door
van Bryan te winnen.
Andere Luuk, Luuk B, won van Kai
en het broertje van Kai, Rink ver-

loor van Pieter. Pieter is de neef
van Luuk B. Zo spelen er heel
wat familieleden bij AAS, de gemoedelijke en gezellige sfeer is
daar vast debet aan. Plus het streven om wel te winnen. De derde
broers zijn Robert en Marien, Robert ging ten onder tegen de felle
Kjeld. Marien speelde tegen Niek.
Aardig is dat de vader van Niek
ook al les kreeg van Ben de Leur.
Niek snapt het schaken wel, maar
let wat minder op. Marien ging er
dan ook doorheen als een mes.
Maks won van Sam en Dylan
won van Victoria, dus hier gingen
broer en zus met twee nederlagen naar huis.
Dit was de laatste ronde van 2018.
Deze week is er spelletjesavond.
Kom allemaal, want de spelletjesavonden van AAS zijn legendarisch! Voor uitslagen en meer informatie: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 8 december betraden in de
ochtend twee teams het handbalveld in de Kudelstaartse Proosdijhal: RKDES D1 speelde thuis tegen Green Park Aalsmeer D4. De
competitiestand voorspelde op
voorhand dat het een spannende match zou worden en dat de
teams flink aan elkaar gewaagd
zouden zijn. Het spel golfde bij
vlagen heen en weer. Dragende
man en topscorer Martijn werd
node gemist. Maar toch kreeg RKDES de overhand. Zo scoorde Ben
de openingstreffer al na 25 seconden. Een doorgebroken speler van Green Park dreigde te scoren, maar Lente trok aan de noodrem. Ze kwam er af met een flinke
reprimande van de scheidsrechter en Green Park mocht een penalty nemen. Doelman Luuk bewees over superieure reflexen te
bezitten en stootte de bal uit de
hoek van het doel weg. Ook RKDES mocht een penalty nemen. In
een vlaag van verstandsverbijstering gooide Lucas, scherpschutter van beroep, de bal recht op
de keeper af. In de rebound bewees Lucas zijn klasse, en zette
hij zijn team, RKDES, op een beslissende voorsprong. Onderwijl
probeerde Nico, onvermoeibaar
de gehele linkerflank van het veld
op en neer dravend, via een hoge
bal de keeper te verrassen. Bij het
rustsignaal leidde RKDES verdienstelijk met 11-4. Na wat stichtelijke woorden van coach en trainer
Annelies floot de scheidsrechter voor het begin van de tweede helft. RKDES ging door waar
het voor rust mee begonnen
was. Mees, man van de wedstrijd,
rechtte zijn rug, en ging op jacht
naar niet één maar twee zuivere

hattricks. De mooiste actie van
de wedstrijd komt op naam van
Mees en Justin. Ergens in het midden van het veld ontfutselde Justin de bal van de tegenstander.
Een klassieke twee-tegen-twee
situatie. Mees zette het op een
rennen richting doel. En Justin
dribbelde gevaarlijk stuiterend
de bal schuin richting het doel, de
twee verdedigers weglokkend.
Precies op het juiste moment
kwam de snoeiharde, splijtende
pass door het midden. Recht in
de hand van Mees, die met drie
passen bij de doelcirkel belandde. Sprongschot. En het resultaat
laat zich raden. De dubbele hattrick was een feit. Matthijs, de senior van het Kudelstaartse team,
was gebrand op succes. In één
aanval verloor hij al rennend zijn
bril en gooide snoeihard op de
goal. Had hij zijn bril nog opgehad, dan had hij wellicht gezien
waar de keeper stond. Maar deze
bal was prooi voor de uitstekende keepster van Green Park. Ook
nieuwe kracht Tristan, die steevast elke bal in de loop eenhandig aanneemt, was in vorm. Hij
gooide de bal snoeihard tegen
de keeper waarop deze onhoudbaar het doel in stuiterde en de
16-9 was een feit. De laatste goal
van de wedstrijd staat op naam
van Melissa van Green Park – een
prachtige aanval door het midden, waarmee de eindstand bepaald werd op 18-12.
Al met al was het voor de sportliefhebber puur genieten deze
ochtend. De spelers van RKDES
verlieten opgewekt de zaal, om
deze aanstaande maandag weer
te betreden voor de voorbereiding op alweer de volgende kraker.
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Opbrengst voor twee goede doelen

400 Kalenders ‘Schoonheid
van Aalsmeer’ verkocht!

Sint op bezoek: De hele
OBS gaat op en neer
Kudelstaart - Op dinsdag 4 december kwamen Sinterklaas en
een groot aantal Pieten bij OBS
Kudelstaart op bezoek. Om half
negen begon het feest op het
plein met een Piet. De polonaise werd gelopen en het nummer
van de echte Pieten, ‘de hele boot
gaat op en neer’, was zeer geliefd.
Het dansen werd onderbroken
door een sirene, de brandweer uit
Aalsmeer! Daar was Sint met nog
meer Pieten. Tijdens deze gezellige ochtend pakten de boven-

bouw de mooie surprises uit. Sinterklaas en Piet kwamen langs in
deze klassen voor een flitsbezoek.
De onderbouw genoot van een
circuit waarbij Sint op bezoek
kwam in de klas, kinderen zich
mooi konden laten schminken
en er werd volop gedanst met de
danspieten. Helaas zat deze ochtend er al weer snel op. Alle kinderen gingen blij met hun surprise en/of cadeau naar huis. Tot volgend jaar Sinterklaas!

Applaus voor Bindingkoor
Aalsmeer - Het Bindingkoor trakteerde afgelopen zondag 16 december op een prachtig concert. In de volle Doopsgezinde kerkzaal werd de Stella Natalis uitgevoerd. Het Bindingkoor
werd begeleid door een klein ensemble, sopraan Arleen van Wij-

land en trompettist Emile Meuffels. Onder leiding van dirigent
Henk Trommel werd een sfeervolle middag gepresenteerd met
zowel ingetogen als uitbundige
liederen. Na afloop klonk terecht
een luid applaus.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Zaterdag 1 december
is de 300ste kalender ‘De schoonheid van Aalsmeer’ verkocht bij
de Marskramer in Kudelstaart. De
400ste kalender is zaterdag 8 december tijdens de kerstmarkt van
de Lionsclub in de Historische
tuin van de hand gegaan. Tijdens
de kerstmarkt zijn er 96 kalenders
verkocht. Fantastisch! Nog 130
stuks te gaan.
De gehele opbrengst van de kalender gaat naar twee goede
doelen. Scoutinggroep Wiol &
Willem Barendsz krijgt geld om
haar verouderde speeltoestel te
vervangen en er wordt geld gere-

serveerd om te investeren in het
opzetten van een rollator wandelclub. Dit sportieve en gezellige avontuur gaat in het voorjaar
van start.
De kalender ‘De Schoonheid van
Aalsmeer’ kost 10 euro en is verkrijgbaar bij het Boekhuis, Historische Tuin, Foto Aalsmeer, en De De Oceanus-zwemmers Soraya Lopes en Sun Blesgraaf.
Oude Veiling in het Centrum, De
Marskramer in Kudelstaart, Fysiotherapie PACA in de Lakenblekerstraat en op het Driekolommenplein, Etos in de Ophelialaan, Drogist de Horn in de Beethovenlaan
en bij de Scouting Wiol & Willem
Barendsz. (hier gepast betalen).
Aalsmeer - Afgelopen zondag 9 soonlijks records en haalden aldecember was zwembad De Wa- lebei medailles op de 200 meter
terlelie het toneel van deel twee wisselslag en de 100 meter vlinvan de competitie voor de jonge derslag. Elise Schipper moet ook
wedstrijdzwemmers. Met maar haar prijzenkast verbouwen want
liefst 30 deelnemers verscheen er moet plaats gemaakt worden
Oceanus aan de start, waaronder voor brons en zilver voor de 100
ook een aantal debutanten. Na- meter vrije slag en vlinderslag.
genoeg alle deelnemers zwom- Pippi Achterberg treft hetzelfde
men een prachtig persoonlijk re- lot. Ook zij mag haar collectie uitcord. Olivier van der Salm ver- breiden met twee gouden plakbeterde zijn tijd op de 50 meter ken voor de 100 meter wisselslag
vlinderslag met maar liefst met en 50 meter vlinderslag. En een
145%.Als debutant scoorde Luca zilveren plak voor de 100 meter
Boorsma verrassend een gouden schoolslag. Kiara Koster ging met
en een zilveren medaille. Dat be- brons naar huis op de 100 meter
looft nog wat. Otis Latunij trak- schoolslag en de 50 meter vlinteerde het publiek op een gewel- derslag. Voor Soraya Lopes was
dige 200 meter wisselslag met het een lange middag met maar
een zilveren plak. Ook hij had één afstand, de 50 meter vlindereen geweldig persoonlijk record slag. Ze behaalde wel goud deop de 50 meter vlinderslag met ze middag. Wederom een prach135% verbetering. Floris van der tig resultaat. Weliswaar een heel
Salm en Stijn Kleijn streden tegen lange middag, maar het was de
elkaar en verbeterden hun per- moeite meer dan waard.

Deel twee competitie

Medailles en persoonlijke
records zwemmers Oceanus

Kerstsmartlappenconcert
door ‘Denk aan de Buren’
Aalsmeer - ‘Denk aan de Buren’
presenteert in samenwerking
met Participe op donderdag 20
december een kerstsmartlappenconcert in De Oude Veiling in de
Marktstraat.
Het concert begint om 20.00 uur
en de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaarten kosten in voorverkoop

3,50 euro en zijn verkrijgbaar bij
de ‘Huiskamer van Aalsmeer’. Op
de avond zelf is de toegangsprijs
4 euro.
De dames en heren van ‘Denk
aan de Buren’ nodigen u/jou uit
om een kerst als nooi eerder te
komen beleven onder het genot
van mooie kerstsmartlappen.

ZATERDAG 15 DECEMBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - A.R.C. 1
14.30 u
F.C.A. 2 - Volendam 3
11.45 u
Amstelveen 5 - F.C.A. 4
14.30 u
FCA 6 - Vlug en Vaardig 4 14.30 u
Overbos 35+1 - FCA35+1 13.00 u
FCA 45+1 - Badh.dorp 45 14.30 u
Vrouwen
Bergen V1 - F.C.A. V1
12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 - K.D.O. V1 13.00 u
S.C.W.
14.30 u
Max getalenteerd is staat vast. S.C.W. 1 - Overbos 1
Zijn eindresultaat in het NK zegt
wat dat betreft al veel.
Komend seizoen gaat hij ook uitkomen in de Micromax-klasse.
Dan ligt de lag uiteraard een stuk
hoger. Wat heet: “Ik wil kampioen
worden! Daarom ga ik in de winter heel veel trainen”, klonk het
vastberaden. “Ik heb al een nieuwe kart getest op het circuit van
Genk. Dat ging goed. Ik vond het
een heel fijne kart om mee te rijden. Fijner nog dan met mijn oude kart van afgelopen seizoen.”
Op zijn school, de Antoniusschool
in Kudelstaart, weten zijn klasgenoten uit Groep 4B inmiddels ook
aan welke sport hij doet. Max: “Ze
vinden het mooi. Ik neem mijn
beker ook mee naar school. Kunnen ze die mooi zien.”
Als de voortekenen niet bedriegen, kan hij ook komend seizoen bekers mee naar school nemen. Hij gaat in 2019 het NK en
het BNL-kampioenschap rijden.
Max keek er reikhalzend naar uit.
“Ik zou nu al wel weer willen racen. En ik zou nog meer wedstrijden willen rijden. Dan kan ik mijn De Kwakel - Aanstaande zaterstart nog meer oefenen.” Aan fa- dagmiddag 15 december opent
natisme dus geen gebrek. Dat be- ’t Fort De Kwakel haar deuren
voor de donateurs van Damclub
looft wat voor volgend seizoen!
Kunst en Genoegen. Zij zijn van
Een mooie beker voor Max Sadur- harte welkom om te strijden om
donateur damtitel van hun clubski. Foto: Bas Kaligis
je. René de Jong zal zijn geesteskind voor de 25e keer organiseren, vanaf 13.00 uur zal de jubilaris de deelnemers van harte welkom heten. Om half twee beginnen de poulewedstrijden, om
daarna de donateurs op sterkte in
te delen. Vervolgens strijden de
sterkste dammers om de titel en
gaan de overige dammers voor
de titel in de b- of c-poule. K&G is
heel blij met haar donateurs die
hun tanende clubje elk jaar met
drie euro steunen. Zij organiseren

Derde plaats voor kart-talent op NK

Beker voor Max Sadurski

Economie wethouder Robert van Rijn:

“Iedereen heeft recht
op passend werk”
Aalsmeer - Maandag 10 december bracht wethouder Robert
van Rijn samen met directeur
Lex Vonk van AM Match een bezoek aan Loogman Groep aan de
Aalsmeerderweg. Kees IJzebaart
van Loogman gaf een rondleiding door het bedrijf en liet zien
hoe zij mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een kans bieden binnen het bedrijf.
Wethouder Robert van Rijn: “Als
wethouder Economie wil ik me
meer in gaan zetten om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ik
vind dat iedereen recht heeft op
passend werk. Het is mooi om te
zien hoe Loogman Groep hier invulling aan geeft. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen
is meer dan zonnepanelen op je
dak. Het gaat ook om investeren
in mensen.” De Loogman Groep
heeft veel verschillende functies, voor elk wat wils. Ook biedt
het bedrijf een interne MBO opleiding aan. Dit is ideaal voor iemand die geen startkwalifica-

tie heeft. De samenwerking tussen AM Match en Loogman geeft
15 tot 20 mensen de kans op een
baan. Deze mensen starten met
een periode van drie maanden
waarin ze onder begeleiding van
een medewerker van de Loogman groep het bedrijf door en
door leren kennen. En dat geldt
natuurlijk ook andersom.
Lex Vonk: “Wat ik mooi vind aan
de samenwerking met de Loogman Groep is dat deze mensen
een kans krijgen om zich in drie
maanden te bewijzen en te onderzoeken welke functie uiteindelijk het best bij hen past. Wij kijken uit naar de eerste definitieve plaatsing.” AM Match is een samenwerking van de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het doel van AM Match is
om mensen die niet vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden een nieuwe kans bieden op
betaald werk bij reguliere bedrijven. Meer informatie hierover op:
www.ammatch.nl.

Kudelstaart - Hij is de jongste
van allemaal, maar dat was voor
karter Max Sadurski geen belemmering om top te presteren in het
Nederlands kampioenschap in de
Rotax Max Micromax-klasse. Zaterdag 8 december werd de talentvolle rijder uit Kudelstaart in
Hotel Asteria in Venray gehuldigd
vanwege zijn derde plaats bij de
rookies in de eindstand van het
NK. Max kon hem maar amper tillen, de grote beker die hij uit handen van NK-organisator Chrono
uitgereikt had gekregen. Hij glunderde bij het zien van die fraaie
bokaal, was er maar wat trots op.
Want hij had niet verwacht in zijn
debuutseizoen als wedstrijdrijder in het NK voor tweetaktkarts
meteen bij de beste drie nieuwkomers te eindigen. “Maar ik ben
er heel blij mee. Gaaf dat je zo’n
mooie beker krijgt”, zei hij zaterdagavond. “Ik vond de huldiging
ook leuk. Omdat het een soort
feestje is.” Zijn mooiste race van
het jaar reed hij evenwel niet in
het NK, maar in het BNL-kampioenschap, tijdens de ronde die
werd gehouden in het Franse Ostricourt. “Daar vloog ik in de eerste race nog van de baan doordat
ik een tikje van iemand had gehad. Daardoor moest ik tijdens de
tweede race van de laatste plaats
beginnen, maar na de start lag ik
in de eerste bocht al vierde. Ik zat
aan de binnenkant en kon zo veel
rijders inhalen.” Het was een bewijs dat hij dit seizoen veel geleerd heeft. “Ik heb geleerd snel
te rijden en hoe ik moet remmen
en waar. Dat heeft Sophie Lansink me allemaal geleerd. Ik ben
er heel blij mee. Soms heb ik alleen nog geen goede start. Die
moet ik nog wat meer oefenen.”
Dus ook volgend jaar staat Sophie aan zijn zijde om het meeste
uit zijn talent te halen. Want dat

Wedstrijden veldvoetbal
Kon.H.F.C. 3 - S.C.W. 3
S.C.W. 4 - Hillegom 3
Schoten 2 - S.C.W. 5
V.E.W. 35+1 - SCW 35+1
SCW 45 +1 - AFC 45+1

15.00 u
14.30 u
14.00 u
14.30 u
14.30 u

ZONDAG 16 DECEMBER:
F.C.AALSMEER.
Sp.Leiden 1 - F.C.A. 1
14.00 u
F.C.A. 3 - Nederhorst 2
12.00 u
Eendracht’82 4 - F.C.A. 4 12.00 u
F.C.A. 5 - R.C.H. 3
12.00 u
R.K.D.E.S.
Zeeburgia 5 - R.K.D.E.S. 3 14.00 u
R.K.D.E.S. 4 - Kampong 6 12.00 u

Zaterdag in ‘t Fort De Kwakel

Donateurs dammen om
onderlinge titel
daarvoor een gezellige middag
voor hun huis-tuin en keukendammers, naar een idee van René. Onwennig gaan zij van start
maar al snel beginnen de hoofden te kleuren en gaan ze volledig op in het mooie spelletje.
Door de jaren heen is het niveau
ook omhoog gegaan en zijn de
partijen clubwaardig geworden.
De damleden zien dan ook graag
damliefhebbers de overstap naar
hun club maken. Luuk Smit zal zaterdag zijn titel moeten verdedigen, dat zal een zware kluif worden opperen verschillende uitdagers. Komt dit allen zien en deze
gezellige middag meemaken in
het sfeervolle kerst Fort. Inlichtingen bij Adrie Voorn via 0297568472.
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Basketbalcompetitie

Waterpolocompetitie

Aalsmeer - Na de veelbelovende
wedstrijd van het U22 talententeam van Basketbal Vereniging
Aalsmeer tegen koploper Challengers (nipt verlies) kwam Volendam naar de Proosdijhal. De Volendammers hadden al een aantal wedstrijden gewonnen, maar
waren nu volstrekt kansloos tegen een in de eerste helft geconcentreerd en in hoog tempo spelend Aalsmeer.
De eerste slag was meteen voor
Kees Buskermolen met zijn eerste driepunter. Over de gehele
wedstrijd zou hij met 23 punten
(waarvan maar liefst 7 driepunters) topscorer worden. In de eerste periode walst Aalsmeer over
de Volendammers heen en bij 3218 was de wedstrijd eigenlijk al
beslist. In de tweede periode deden de Aalsmeerders er nog een
schepje bovenop en liep de thuisploeg uit naar een ruststand van

Aalsmeer - Eindelijk konden de
Heren 1 van Oceanus Aalsmeer
de eerste overwinning van het
seizoen noteren. In thuisbad De
Waterlelie werd tegenstander
ZVVS uit Vlaardingen afgelopen
zaterdag 8 december met snel en
gevarieerd spel op een 14-6 nederlaag getrakteerd. Waar Oceanus dit seizoen vaak matig begint en al snel tegen een achterstand aankijkt, kwamen de heren dit keer al snel met 2-0 voor
door Davide Facchetti en Dennis
Reijnders. Na een tegendoelpunt
liep Oceanus in de eerste twee
periodes verder uit door Jos Vergeer en Kevin Melman, die beide
twee keer het net wisten te vinden. Halverwege was het daardoor 6-1. In de derde periode zette Oceanus het goede spel gewoon voort. Verdedigend werd
ZVVS gedwongen van afstand
te schieten, maar keeper Stanley
Moolhuijsen verkeerde in supervorm en hield bijna alles tegen.
Uit de breaks die hieruit volgde
werd ook menig doelpunt gescoord. Dennis, Kevin (hij scoorde in totaal 6 doelpunten) en Jos
wisten het net weer te vinden,
waardoor de stand voor de laatste periode 10-3 was. In de laatste
periode werd het feest compleet
toen Dennis, Jos en Kevin de
einduitslag op 14-6 brachten. Een
enorme opsteker voor het team
voor de winterstop, waardoor er
weer zicht is op de ploegen die
boven de degradatiestreep staan.
Met een goede tweede seizoenshelft zou degradatie naar de derde klasse nog afgewend kunnen
worden.

Talententeam U22 BVA
verslaat Volendam
52-28. Sebastiaan Sargis en Valentijn Stokman speelden scherp,
terwijl Aaron van Daalen binnen de bucket niet kon worden
afgestopt door de Volendammers. In de tweede helft speelde
Aalsmeer de wedstrijd weliswaar
goed uit en kwam het team geen
moment in de problemen. Ook
de jongere spelers kregen meer
speeltijd en dat deden ze uitstekend. In de vierde periode kwamen de Volendammers nog een
keer tot op 16 punten, maar dat
was te wijten aan het Aalsmeerse spel. Doordat Aalsmeer regelmatig te nonchalant verdedigde konden de Volendammers te
gemakkelijk mee blijven scoren.
De eindstand van 84-66 betekende vooral een heel mooie overwinning van het team dat onder
coach Bram Buskermolen aantoonde een goede ontwikkeling
door te maken.

Sjoelcompetitie in dorpshuis De Reede

Thomas van Brakel wint
weer in de hoofdklasse
Rijsenhout - Op donderdag 8 december was de laatste competitieavond van sjoelclub Rijsenhout in 2018. Thomas van Brakel
is er ook nu weer in geslaagd om
de eerste plaats te behalen in de
Hoofdklasse met 1964 punten. Op
de tweede plek is geëindigd JanWillem Vermeer met 1785 punten en derde is geworden Arnold
van der Linden met 1744 punten.
In de A-klasse is Riet Schijf, net als
twee weken geleden, eerste geworden. Dit keer met 1712 punten. Nel Joore is met 1680 punten de nummer twee en op de
derde plek staat deze avond Marjo Sym met 1649 punten. De top
3 van de klasse B ziet er als volgt
uit. De eerste plaats is voor Plonie
Verdel met 1638 punten. Tweede

is geworden Astrid Overbeek met
1593 punten en op de derde plek
staat Edwin Eikelenboom met
1575 punten. Ook op deze avond
is het Bertus Baas gelukt om met
1462 punten eerste te worden in
de C-klasse. Mahjan Yari behaalde met precies 1400 punten de
tweede plek. Tot slot is Elsina van
Schie op de derde plaats beland
met 1393 punten.
In verband met de feestdagen is
de eerstvolgende sjoelavond pas
op donderdag 10 januari 2019.
Ook in het nieuwe jaar begint
het sjoelen gewoon om 19.30
uur in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. Kijk voor meer informatie op de website of de Facebookpagina van de sjoelvereniging.

Eindelijk winst Heren 1
van Oceanus Aalsmeer

Handbal: Geen winst voor
eerste teams Greenpark
Aalsmeer - Geen goed weekend voor de eerste teams van
handbalvereniging
Greenpark
Aalsmeer. Zowel Dames 1 als Heren 1 verloren hun wedstrijden.
Dames 1 speelde thuis in De
Bloemhof en had ZAP als tegenstander. Tot de rust gingen de
teams gelijk op. De dames waren aan elkaar gewaagd en met
11-12 klonk de bel voor de pauze.
Aalsmeer een puntje achter, maar
de wedstrijd was nog niet geheel
gespeeld. Helaas voor de dames
van Greenpark had ZAP net iets
meer geluk en mocht met 28-22
winst huiswaarts.
Zaterdag thuiswedstrijden
Aanstaande zaterdag 15 december spelen de dames van Greenpark Aalsmeer opnieuw thuis in
De Bloemhof. BFC komt op be-

BeNe League
Heren 1 wachtte in speelronde
twaalf van de BeNe League afgelopen zaterdag een wedstrijd
tegen Sporting Nelo in Neerpelt. Een stevige tegenstander,
zo bleek. De rust werd bereikt
met 18-9 voor Nelo. Een peptalk
in de pauze voor Greenpark was
nodig, maar had geen resultaat.
Aalsmeer had duidelijk moeite
met deze snelle concurrent en
verloor met liefst 37-25. Robin
maakte de meeste doelpunten
voor Aalsmeer, zeven in totaal.
Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwe regel voor profs en recreanten

Raymond en Victor weer
de beste darters

Aalsmeer - Dinsdagavond 4 december was er een redelijke opkomst van dartliefhebbers in
‘t Middelpunt, er was zelfs een
nieuwkomer komen spelen: Rogier Bakker. Maar hij had al heel
lang niet meer gespeeld en heeft
trainingsuren nodig. Er werd begonnen met een speciaal spel: de
letters van het woord Sinterklaas
werden omgezet in getallen, die
gegooid dienden te worden en
de laatste twee waren zelfs dubbels. Raymond en Victor waren hierin het beste en omdat er
nog tijd over was kon er nog een
nen Maarten van Putten begon rondje 501 gegooid worden. Ook
getergd aan de wedstrijd en na hierin waren deze twee competivier minuten werd zijn prachtige tiespelers te sterk voor de overige
voorzet maar net over getikt door recreanten. Dat heeft het bestuur
Indy van Koert. RKDES bleef DIOS doen besluiten om voortaan de
opjagen en speelde in deze fa- (te) sterke spelers een handicap
se uitstekend. Na een klein kwartiertje bood wederom Maarten
van Putten Lennart Kok een haast
niet te missen kans. De voorzet
van rechts was strak en laag, maar
Lennart Kok zag zijn inzet wederom geblokkeerd worden door de
keeper. DIOS liet vlak erna wel Kudelstaart - Iedere donderdagzien wat afronden is. Een voorzet middag is er voor 55+ers een gevan links werd door de spits hard zellige kaartmiddag in het Dorpsin de benedenhoek geplaatst te- huis van 13.30 tot 16.30 uur. Klagen alle verhoudingen in 0-1. Ge- verjassen en jokeren staan op
lukkig kwam de Afas/Nieuwen- het programma en zowel bekendijk brigade vlak erna toch op de gezichten als nieuwe kaarters
een dik verdiende 1-1. Een hoge zijn welkom. Op donderdag 6 devoorzet werd door Lennart Kok
in de doelmond gekopt en het
was wie anders als Indy van Koert lijk drie of vier één moeten staan,
die met een fraaie hakbal de 1-1 maar ja kansen creëren is één mamaakte. De ruststand had eigen- ken is twee.
De tweede helft waren de ploegen aardig aan elkaar gewaagd
waarin DIOS het eerst dicht bij
een doelpunt was, maar de lob
kwam er via de lat weer uit. Vlak
voor tijd kreeg de plaatselijke FC
de kans om toch nog de winst in
Kudelstaart te houden. De ingevallen Jordy Vrolijk knalde na een
fraaie aanval kiezelhard op de
paal. De keeper was totaal kansloos geweest, ironisch genoeg
kwam de terugspringende bal op
het hoofd van de keeper waarna de bal rakelings naast de verkeerde kant van de paal rolde, het
zal eens een keer meezitten. In de
laatste minuut liet keeper Tommy
Vrolijk bij een hoge voorzet de bal

Voetbalwedstrijd tegen koploper DIOS

RKDES laat zien met de
bovenste mee te kunnen
Kudelstaart - Afgelopen zondag 9 december heeft RKDES een
gelijkspel behaald tegen koploper DIOS, maar echt bevredigend was dit niet. Vooral het eerste half uur speelde RKDES prima
en kreeg vier opgelegde kansen,
maar keek na 20 minuten toch tegen een 0-1 achterstand aan. De
Kudelstaarters zakken hiermee
naar de cruciale zesde plek die
nog recht geeft om in februari in
de winnaarspoule te mogen starten.
RKDES begon met dit keer Maarten van Putten op rechtsbuiten
voor Jordy Vrolijk en Elias Elhadji kreeg de voorkeur boven Mano van Veen. RKDES startte uitstekend aan de wedstrijd en na
10 seconde had Lars Winters al
de 1-0 in het netje moeten leggen. Hij ging alleen op de keeper af, maar schoot wat onhandig tegen de keeper op. De voor
de eerste keer in de basis begon-

zoek en de wedstrijd in de sporthal aan de Hornweg begint om
20.45 uur. Eerst komt deze avond
Heren 1 in actie. De Greenpark
handballers krijgen Quintus op
bezoek. Aanvang: 19.15 uur.

Ouderensoos in
het Dorpshuis

te geven. Dat kan op vele manieren geschieden en zodra dit uitgeprobeerd is, zal ik een toelichting en uitleg gegeven worden.
Zo kunnen de recreanten dichter
in de buurt komen van de ‘kanjers’ en voor de betere spelers is
het een extra oefening en dat kan
nooit kwaad. Aan het einde van
de geslaagde avond was er voor
iedereen een lekker prijsje en verheugen de darters zich alweer
op de volgende speelavond op
dinsdaga 18 december. De eerste
kerstdag en nieuwjaarsdag vallen
op dinsdag, dus dan zal er niet
gedart kunnen worden. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom op de
dinsdagavond in ‘t Middelpuntin de Wilhelminastraat (nabij Irenestraat 21). Deelname kost 2,50
euro per persoon.
cember is het jokeren gewonnen
door Bets Teunen met 284 punten. Op twee is Gerard de Wit geeindigd met 333 punten en plaats
drie was voor Trudy Knol met
558 punten. Bij het klaverjassen
was deze week, Rudolf Häussler
met 5066 punten de beste, gevolgd door Gerrit van der Geest
met 4937 punten en Coby Bouwmeester met 4897 punten. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.
los. Robin v/d Steeg kon nog net
de bal corner rammen. In blessuretijd nog een knots van een kans
voor DIOS, maar het was Tommy
Vrolijk die goed in kwam glijden,
in ieder geval genoeg om een tegengoal te voorkomen.
De eindstand was evenals de
ruststand 1-1 en of RKDES daar nu
tevreden over moet zijn? Ach, tegen de koploper één punt is niet
slecht, maar voor de ranglijst laat
je twee duren punten liggen.
De voetballers en supporters
gaan nu kerst en nieuwjaar vieren. Pas op 20 januari staat de volgende wedstrijd op het programma, uit tegen Bernardus. Cruciaal
om daar de drie punten mee naar
Kudelstaart terug te nemen.
Eppo
Foto: www.kicksfotos.nl

Mooie overwinning Dames 1
Eerder op de dag stond er voor

Dames 1 ook een spannende
wedstrijd op het programma. De
dames moesten winnen om de
tweede plek in de competitie te
behouden. Wegens afwezigheid
van keepster Femke Spitteler,
moesten de dames zelf de ballen van Zwemvereniging Utrecht
uit het doel weten te houden. Een
spannende taak die op de schouders van Noortje van der Meer en
Sofie van de Ven kwam te liggen.
De eerste periode begon met een
tegendoelpunt door een fout in
de verdediging.
Gelukkig lieten de dames zich
niet kennen en konden ze de
eerste periode afsluiten met een
mooie score. De teller stond op
6-1 in het voordeel van Oceanus! In de tweede periode liepen de dames verder uit. Door
een mooie assist van Suzanne
Weijers wist Sabina Terlouw vanaf de midvoor positie een bal perfect in de kruising te schieten. De
tweede periode werd afgesloten
met 9-2.
De derde periode kwam volledig op naam van Fabiënne Vork
die met twee doelpunten de score verder opdreef naar 11-2. In
de vierde periode wist de tegenstander nog één keer te scoren.
De dames gaven de overwinning
natuurlijk niet meer uit handen
en konden de wedstrijd afsluiten
met een mooie uitslag van 12-3.
Volgende week komen de dames
voor de laatste keer van 2018 in
actie tegen UZSC in Utrecht.
Overige uitslagen:
Heren 2 – ZV Haerlem 3: 10-6
Heren 3 – KZC 2: 7-4
Dames 2 – KZC 2: 4-11
ZPCH/Oceanus/De Amstel MO17
– ZV De Zaan: 2-18

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Raymond en Victor winnen
n e
oe s e
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was weer een dartsavond
van de Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Erik Jan
Geelkerken won knap voor de
tweede maal op rij. Tim van de
Poel was na knappe overwinningen op John, Tibor en Tjitte de finalist. Het tweede niveau werd
een prooi voor Victor van Schie,
hier werd Rick Fransen tweede.
John Guldemond had de hoogste uitgooi van de avond. Opmerkelijk was dat er een aantal goede darters in het derde niveau
terecht waren gekomen. Bak en
Ronald Baars werden gezamenlijk drie keer Koppel Koningen
bij de Poel’s Eye, maar troffen elkaar nu in de halve finale. Ronald
ging door naar de finale. Hans
Lok verraste a la Hans Klok Ilona
van Emden in de halve finale van
het sterk bezette derde niveau,
een magische prestatie. Uiteindelijk won Ronald dan wel weer
‘gewoon’. Raymond van de Weiden was door toedoen van Bak in
het vierde niveau terecht gekomen, maar won uiteindelijk, net
als vorig seizoen, voor de tweede keer dit seizoen het vierde niveau. Henny Taal was voor de zevende keer ooit de trotse finalist.

de volgende speelavond, met hopelijk weer veel nieuwe gezichten. Elke darter kan 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
avonden zijn dartstoernooitjes
op zich. 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 Victor (tweede niveau)
en Raymond (vierde niveau).

Vrijdag weer darten
Morgen, vrijdag 14 december, is
DS2 tegen D.W.S. DS2. Vervolgens
worden twee streekderby’s gespeeld. Om 14.25 uur RKDES DS1
tegen Greenpark Aalsmeer DS 4
en om 15.35 uur RKDES HS1 tegen Greenpark Aalsmeer HS4.
Bezoekers zijn van harte welkom
Kudelstaart- Op zondag 16 de- om de wedstrijden te komen becember is er een bijzonder hand- kijken. Sportcafé de Proosdij
balprogramma in de Proosdij- biedt een gezellige middag met
hal aan de Einsteinstraat. Om naast sport ook livemuziek. Zan12.15 uur speelt RKDES DB1 te- ger Dennis Winkler komt optregen Vriendschap Tob DB1. Om den en hij brengt zowel Engelsta13.15 uur is het veld voor RKDES lig als Nederlandstalig repertoire.

Handbal en
livemuziek in
roos h
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Voetbal dames

Funwedstrijd bij HBV Target

Stormachtig verlies voor
FC Aalsmeer MO19-2
Aalsmeer - Met een fikse storm
begon zaterdag 8 december de
meiden voetbalwedstrijd FCA
MO19-2 tegen Haarlem – Kennemerland FC MO19-1 uit Haarlem.
FCA nam de aftrap met storm tegen en dat pakte niet goed uit. In
de vijfde minuut was het nog wel
FCA spits Kim die uit een mooie
FCA aanval 1-0 scoorde, maar
verder kwamen de FCA meiden
er niet aan te pas. Met de storm
mee golfde de Haarlem aanvallen op de FCA defensie af en konden Haarlem doelpunten niet uitblijven. In de 17e minuut scoorde Haarlem de gelijkmaker: 1-1.
Tussen de 23e minuut tot de
rust scoorden de Haarlem meiden nog vier doelpunten, zodat
de rust met de stand 1-5 inging.
Wie dacht dat de FCA meiden na
de rust met de storm mee los zouden gaan, had het niet helemaal
bij het goede eind. Het was Haarlem die in de 20e minuut (net zoals FCA) het presteerde om te-

gen de wind in te scoren en de
1-6 tegen de FCA touwen schoot.
Na wat FCA wissels werd de FCA
voorhoede wat sterker, dit resulteerde in de 24e minuut (na een
prachtige solo) in een fraai gescoord doelpunt door FCA midmid Inge: 2-6. In de 30e minuut
werd FCA speelster Asmaa in het
Haarlem strafschopgebied gevloerd, de scheidsrechter wees
resoluut naar de strafschopstip.
FCA spits Kim gaf de goed keepende Haarlem keepster geen
schijn van kans: 3-6. FCA spits Kim
presteerde het om in de 33e minuut rechtstreeks vanuit een corner te scoren, de bal vloog over
de handen van de Haarlem keepster in het Haarlem doel: 4-6. De
FCA meiden probeerden nog
met gevaarlijke aanvallen tot scoren te komen, maar met fraaie
reflexen voorkwam de Haarlem
keepster meerdere FCA treffers
zodat de eindstand 4-6 bleef.
Verslag en foto: Ruud Meijer

Isa en Asmaa van FCA blokken samen een Haarlem tegenstandster.

Kerstspeelavond
bij Ons Genoegen

Kerstsoos 55+
in Middelpunt

Aalsmeer - Op dinsdag 18 december houdt kaartclub Ons Genoegen haar kerstspeelavond. Deze
vindt plaats in het Hofplein en begint om 19.30 uur. De zaal is open
vanaf 19.00 uur. Deelname is 3 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie of thee. Klaverjassen
en rummikuppen staan op het
programma en iedere deelnemer
gaat met een prijsje naar huis. Tijdens de vorige speelavond is het
klaverjassen gewonnen door Bert
van der Jagt met 5799 punten, op
twee met 5735 punten Paul van
Aalst en plaats drie met 5320 was
voor Loek Pieterse. De poedelprijs
is dit keer uitgereikt aan mevrouw
Anderiessen met 3392 punten. Bij
het Rummikuppen was Alie Hoving met 36 punten de beste. De
poedelprijs ging naar Jo van Soest
met 126 punten. Iedereen die zin
heeft in een avondje ontspanning
is van harte welkom. Het Hofplein
bevindt zich in het Kloosterhof
aan de Clematisstraat.

Aalsmeer - Er was op 6 december weer een ouderensoos voor
55+ in het Middelpunt. Klaverjassen en rummikuppen stonden
op het programma. Bij het klaverjassen werd Pim Aarsman eerste met 5226 punten. De tweede plaats was voor Ernie de Koter
met 4903 punten en de poedelprijs is uitgereikt aan An Verkerk
met precies 4000 punten. Bij het
rummikuppen was Geesje Millenaar de beste met 71 punten en
op twee is Lijcke Valentijn geëindigd met 168 punten. De volgende soos is op donderdag 20 december, dan is er een gezellige
kerstsoos, die om 11.00 uur begint. Rond het middaguur wordt
er een lunch aangeboden. Daarna worden er rondes klaverjas en
rummikup gespeeld in ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55.

ZABO ronde 7 in
de Proosdijhal
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 15
december voortgezet met de zevende speelronde. De heren zaalvoetballers komen ditmaal in actie in de Proosdijhal aan de Edisonstraat in Kudelstaart. Om
18.35 uur begint Joga Bonito tegen Polonia Aalsmeer. Om 19.20
uur speelt LEMO tegen Green Fingers Uitzendbureau. Om 20.05
uur start de wedstrijd Amsec Piller tegen International Smokers Team. Om 20.50 uur is de aftrap bij HFC Haarlem tegen Football Fanatics en om 21.35 uur tot
slot Street Football Team tegen
de zaalvoetbalploeg van Woei.
Publiek is van harte welkom en
hoeft géén entree te betalen bij
de ZABO. Meer informatie is te
vinden op: www.zaboaalsmeer.nl

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De volgende kaartavond van Allen Weerbaar is op
maandag 17 december in het Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Het is dan gelijk de laatste speelavond van 2018. De deur staat uitnodigend open vanaf 19.30 uur
voor inschrijving en een kopje koffie of thee. Het kaarten begint vervolgens om 20.00 uur. De inleg is
1,50 euro per persoon. Iedereen
is welkom. Het kaarten op 3 december is gewonnen door Henk
van der Stroom met 5311 punten.
Plaats twee was voor Paul Könst
met 5197 punten en op drie is
Maarten van der Vaart geëindigd
met 5096 punten. Plaats vier en
vijf waren voor Emmy Schuit en
Anton van de Polder met een klein
verschil, respectievelijk 5055 en
5053 punten. De marsenprijs ging
na loting naar Jan Treur en de poedelprijs naar Tonnie Könst. Bij het
jokeren was Lilian Klaassen eerste
en hekkensluiter was Lenie Schuit.

Sinterklaaswedstrijd bij
handboogvereniging

Wie wordt dé Footvolley Legend of 2018?

De Boer, Cocu, Landzaat en
Levchenco in The Beach
Aalsmeer - Oud-internationals Frank de Boer, Denny Landzaat of Philip Cocu wel eens op
het strand zien spelen, balvirtuozen als Evgeniy Levchenko, Orlando Trustfull of Boudewijn Zenden wel eens in het zand bezig
gezien? Tussen kerst en oud en
nieuw kan dat zomaar gebeuren.
De kans dat je deze jongens tegen het lijf loopt tijdens het NK
Beach in The Beach in Aalsmeer
is groot. Vrijdag 21 december komen zij namelijk in actie tijdens
een uniek event: Footvolley Legends. Vrijdagavond tijdens het
NK Beach Aalsmeer is het zand
echter gereserveerd voor oudprofvoetballers die de techniek
nog tot in de kleinste details beheersen en dat ook zullen laten zien. Acht koppels gaan die
avond voor een unieke eretitel:
Footvolley Legend 2018. Frank
de Boer, Denny Landzaat, Philip Cocu, Evgeniy Levchenko, Orlando Trustfull, Boudewijn Zenden, Martijn Meerdink en Berry

Powel zullen worden gekoppeld
aan een foot volley-speler. Deze loting wordt om 18.00 uur gehouden, waarna om 19.00 uur het
toernooi van start gaat.
De teams spelen de eerste ronde
volgens een poulesysteem met
twee poules, met ieder vier koppels. De poulewinnaars plaatsen
zich direct voor de finale, de nummers twee en drie spelen kruislings de kwartfinales voor de resterende twee plekken in de halve finale. De nummers vier van
de poule zijn uitgeschakeld. De finales worden vanaf 21.30 uur gespeeld, de prijsuitreiking staat gepland om 22.00 uur.
Footvolley Legends maakt deel
uit van het NK Beach Aalsmeer,
dat van 21 tot en met 23 december in The Beach aan de Oosteinderweg 247a wordt gehouden.
Mannen en vrouwen uit de nationale beachvolleybaltop melden
zich deze dagen in The Beach om
deel te nemen aan het nationale
titelgevecht.

Ballen, hesjes en jassen voor KDO

MMF sponsort G-voetbal
Aalsmeer - De Mike Multi Foundation heeft een mooi jaar achter
de rug, met veel nieuwe sponsoren en mooie donaties. Naast de
sponsoring van Jetze Plat, Ruben
Spaargaren, MeerArmslag, Lenie
van de Meer bokaal en het G-Waterpolo team werd het tijd om er
weer een nieuw project bij te zoeken. Deze is gevonden bij het Gvoetbal van KDO in De Kwakel.
G-voetbal is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijk
en/of geestelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. Zij kunnen daardoor niet of moeizaam hun plek
vinden in het reguliere voetbal.
Al wordt het G-voetbal natuurlijk

Co wint bij de
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende OVAKsoos is op woensdag 19 december vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 5 december is
gewonnen door Co Bijlermeer
met 5969 punten. Plaats twee
was voor Ubel van der Blom met
5716 punten, op drie is Maaike
Spaargaren geëindigd met 5033
punten en op vier Gerrit van der
Geest met 5027 punten.

wel beschouwd als gewoon voetbal, ook de KNVB biedt dezelfde
kwaliteit, service en benadering.
Verschil is dat er indien nodig bepaalde aspecten aangepast worden. Ook zijn de trainingen om de
mentale weerbaarheid en de motoriek te verbeteren. De Foundation heeft de teams bij KDO kunnen verblijden met nieuwe ballen, speelhesjes en nieuwe, warme, jassen voor de trainers. Dit
werd met enorm veel enthousiasme ontvangen door alle spelers
die op maandagavond trainen.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 14
december is er weer koppelkaarten bij BV Hornmeer. Iedereen is
van harte welkom in het buurthuis aan de Dreef 1. Voor een
kaartmaat kan gezorgd worden.
Het kaarten begint om 20.00 uur,
zaal open voor koffie, thee en inschrijving vanaf 19.30 uur. Het
kaarten op 7 december is gewonnen door Ben Johannessen met
5782 punten, gevolgd door Bert
van der Jagt met 5759 punten en
Frits Zeldenthuis met 5699 punten. De poedelprijs was voor Essy
van Es met 3481 punten.

Kudelstaart - Donderdag 25 november werd er bij handboogvereniging Target geschoten op afbeeldingen die te maken hadden
met Sinterklaas. De verschillende afbeeldingen leverden punten
op die voor verrassende uitslagen
zorgden.
Zoals gebruikelijk bij funwedstrijden werden alle klassen en alle
leeftijden door elkaar gegooid bij
de baanbezetting. Enkele nieuwe
leden die vanuit de beginnerscursus lid waren geworden beleefden hun eerste funwedstrijd
en het was leuk om te zien dat er
zelfs nieuwe leden in de prijzen
vielen. Dit soort wedstrijden worden georganiseerd door Peter
Bouwmeester, de wedstrijdleider
van HBV Target. Meestal zijn het
dan afbeeldingen die van toepassing zijn op de aanleiding, in dit
geval mijters, pepernoten en an-

der lekkers. Het was een gezellige wedstrijd die uiteindelijk werd
gewonnen door Boudewijn Kuipers. Als prijs mocht Boudewijn
uit handen van Peter Bouwmeester wat gerelateerd lekkers mee
naar huis nemen.
Kijk voor meer informatie over
handboogschieten op de website www.hbvtarget.nl

Floretschermer Daniël Giacon in actie. Foto: Niki Bruckner.

Daniël Giacon naar EK
en WK floretschermen
Aalsmeer - De Aalsmeerder Daniël Giacon heeft zich van de Nederlandse mannen als eerste gekwalificeerd voor het EK en WK
floretschermen in de zomer van
2019. De schermer van SchermCentrum Amsterdam (SCA) behaalde in de eerste drie maanden van het seizoen voldoende
punten op de Nederlandse ranglijst om deelname bij de senioren nu al veilig te stellen. Daniël
heeft momenteel een tussenjaar
en heeft al diverse buitenlandse
trainingsstages gedaan. Hij laat
op de wedstrijden dit seizoen een
stabiel beeld zien en behaalde
bij de zogenaamde satelliet toernooien en U23 toernooien steeds
de top 32, twee maal zelfs de top

16 en een keer de top 8. Daniël,
die net 18 is geworden, zit nog in
de leeftijdscategorie junioren (tot
20 jaar) en voert ook daar de Nederlandse ranglijst aan. De kwalificatie voor de Europese en Wereldkampioenschappen voor junioren loopt via een ander proces
en wordt later bekend gemaakt.
Het is al de derde keer dat Daniel zich weet te plaatsen voor het
EK en WK, maar de eerste keer dat
hij aan het EK zal deelnemen. Eerder was dat in combinatie met
schoolverplichtingen niet mogelijk. Op de WK’s in Leipzig (2017)
en Wuxi (2018) wist Giacon de top
64 te behalen. Meer informatie
over de Aalsmeerse floretschermer op: www.danielgiacon.nl.

Inschrijven tot en met 14 december

Kersttoernooi voor jong
en oud bij Tennis2Tennis
Aalsmeer - Traditiegetrouw organiseert Health & Sports Club
Aalsmeer in samenwerking met
tennisvereniging
Tennis2Tennis het kerstoernooi voor zowel
jeugd als volwassenen. Het tennis toernooi staat in de wijde omgeving bekend om de gezellige
sfeer, de vele wedstijden en de
sfeervolle kerst ambiance.
Het toernooi vindt plaats van za-

terdag 22 december tot en met
zondag 6 januari. Met uitzondering van 24 december, eerste en
tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag worden er dagelijks wedstrijden gespeeld.
Inschrijven kan voor meerdere categorieën: single, dubbel en
mix. Meedoen? Inschrijven kan
nog tot en met 14 december via
toernooi.nl

