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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Kersttip!
Geef een lakbeschermingsbon cadeau.

nooit meer uw auto poetsen.nl

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

VUURWERK
VOORVERKOOP
GESTART

via www.vuurwerkbestelling.nl

Annemieke’s Aktiewinkel
(voorheen Kramers Warmtewinkel)

Machineweg 3 - Aalsmeer
Telefoon 0297-385 281

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertifi ceerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EURO
GARANT

Wij zijn van 22 december t/m
31 december 2007  gesloten.

Op dinsdag 1 januari zijn
wij vanaf 16.00 uur weer

GEOPEND
en dan bent u weer 7 dagen 
per week van harte welkom.

Familie Arkesteijn en alle 
medewerkers wensen u een 

voorspoedig en een smaakvol

RESTAURANT
BAR

WAPEN VAN AALSMEER
Dorpsstraat 15

1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

2008

VERBOUWINGS
OPRUIMING:
KORTINGEN TOT 70%
ZIE PAGINA 45 IN DEZE KRANT

LUTZ FASHION M/V, VINKEVEEN.

Tot en met 31 december 2007

Nu alle merkmonturen
van 2007 voor 

U betaalt slechts de glazen*

Aalsmeer • Zijdstraat 17-19 • Tel. 0297-324939
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Tot en met 31 december 2007

extra koopavond
donderdag 

20 december in 

Aalsmeer Centrum

Publicatie kosten maandelijks in deze krant

Gemeente Aalsmeer gaat 
vandalisme te lijf!
Aalsmeer - De gemeente is voor-
nemens het vandalisme te lijf te 
gaan en wel op een heel speciale, 
maar confronterende manier. We-
kelijks worden wel vernielingen ge-
pleegd, variërend van het stuk trap-
pen van een vuilnisbak en het om-
leggen van paaltjes tot plantenbak-
ken leeg halen en, ook gebeurt in 
Kudelstaart, het in de brand steken 
van een brug. De kosten van repara-
ties na vernielingen wil de gemeente 
nu maandelijks gaan publiceren in 
de Nieuwe Meerbode. Hiermee ho-
pen de bestuurders te bereiken dat 
er meer bewustwording komt bij de 
inwoners en dat men elkaar (meer) 
zal aanspreken op ongewenst ge-
drag. Op dit moment is niet precies 

bekend wat, op jaarbasis, de kosten 
zijn van vandalisme aan gemeente-
eigendommen. Vanaf de maand au-
gustus zijn de kosten bijgehouden 
en deze bedroegen in nog geen half 
jaar totaal al circa 4.200 euro! Het 
idee om op deze manier vandalis-
me proberen aan te pakken is ove-
rigens niet nieuw. Ook de gemeen-
ten Ridderkerk en Barendrecht pu-
bliceren maandelijks de kosten van 
vernielingen in hun gemeentepa-
gina. Deze wordt vervolgens digi-
taal op de website geplaatst en dit 
is de gemeente eveneens voorne-
mens te gaan doen. Alleen plaat-
sen op de eigen website is, zo den-
ken de bestuurders, niet voldoende. 
“Verwacht wordt dat het bereik hier-

mee beperkt is, aangezien een groot 
deel van de doelgroep niet wordt 
bereikt. Hierdoor zal het bewust-
wordingsproces nauwelijks in gang 
worden gezet”, aldus burgemeester 
en wethouders in haar voorstel aan 
de fracties. Voorgesteld wordt om 
volgend jaar totaal 5.000 euro uit 
te geven aan publicatie in de vorm 
van een maandelijkse advertentie in 
deze krant. Het streven is per 1 fe-
bruari te beginnen. Zeker gaan le-
zen, want het zal u en jou verbazen 
wat het vervangen van een vuilnis-
bak of paaltje, reparatie aan verniel-
de toestellen, etc. de gemeente al-
lemaal kost en hopelijk nemen door 
dit ‘weetje’ de kosten van vandalis-
me af. 

Op weg naar de kerst!
Aalsmeer - Sinterklaas was nog 
maar net uitgezwaaid en het start-
sein leek gegeven om de kerst in te 
luiden, ook in Aalsmeer. Het centrum 
is sfeervol verlicht. Kerstverlichting 
in de Zijd-, Markt- en Schoolstraat, 
het Raadhuisplein in kerst gehuld, 
bomen in de lichtjes. Een prachtig 
gezicht. De kerstboom op het plein 
voor het gemeentehuis is groot, de 
verlichting had echter wel iets net-
ter of uitgebreider gekund. Lamp-
jes toch leuker en sfeervoller dan 
lichtslingers? Jawel, maar er moet 
helaas rekening gehouden worden 
met vandalisme. Best jammer, maar 
het mag de ‘kerstpret’ niet drukken. 
Sterker nog, op weg naar de kerst 
vinden allerlei activiteiten plaats om 
de stemming verhogen. En dat is af-
gelopen weekend zeker gelukt. Vrij-
dag werd in het centrum door de 
winkeliersvereniging een decem-
bermarkt georganiseerd. Het weer 
werkte mee, wel koud, maar droog 
met zelfs een mager zonnetje. De 
decembermarkt mocht zich ver-
heugen op veel, heel veel bezoe-
kers. Zowel ’s middags en nog meer 

in de avond werd door jong en oud 
langs de diverse kramen gestruind 
en opwarmen konden de bezoekers 
bij de vuurkorven en met glühwein 
en warme chocolademelk. Zaterdag 
moest een ‘kerstkeuze’ of een goed 
schema gemaakt worden: Kerst-
markten in het zorgcentrum in het 
centrum, in De Spil in Kudelstaart 
en in de Ontmoetingskerk in Rijsen-
hout. Concurrentie hebben ze, ge-
zien de vele bezoekers overal, niet 
van elkaar ondervonden. Veel kerst-
plezier overal, gezellig druk en een 
goede stemming. 

De Nieuwe Meerbode presenteert 
deze week haar kerstkrant. De vol-
gende krant verschijnt op donder-
dag 27 december, maar wordt reeds 
eerder opgemaakt in verband met 
de kerstdagen. Kopij voor deze edi-
tie kan tot uiterlijk twaalf uur mor-
gen, vrijdag 21 december, ingele-
verd worden. De eerste Meerbode 
in het nieuwe jaar valt op 3 januari 
in de brievenbussen. Prettige kerst-
dagen namens het hele team van de 
Nieuwe Meerbode!

Hoogste 
kerstboom 
van Aalsmeer?
Aalsmeer - 22 Meter hoog is ‘ie 
maar liefst, de kerstboom bij de in-
gang van de bloemenveiling. Het is 
een jaarlijkse traditie geworden om 
aan de voorzijde van het grootste 
bloemen- en plantenveiling-gebouw 
ter wereld een eveneens grote boom 
neer te zetten. Vorig jaar ontsteeg de 
spar de twintig meter niet, dit jaar 
dus wèl! Deze pracht van een boom 
komt uit het gebied onder de grote 
rivieren vandaan en het is sinds ve-
le jaren Tuincentrum de Molen (Dirk 
van Leeuwen) die zorgt dat voor de 
VBA en voor het Raadhuis een ‘reu-
ze-kerstboom’ komt te staan. Tot slot 
de honderden lampjes, die zijn aan-
gebracht door de fi rma Homan uit 
Mijdrecht. Dat was nog geen sinecu-
re want door de harde wind en vele 
regen, begin deze maand, moest dat 
‘optuigklusje’ worden uitgesteld. 

Zie advertentie elders in de krant.

Château 

des Tuquets
Alcoholcontrole in Aalsmeer
Aalsmeer - Op diverse plaatsen in 
de gemeente heeft de politie vrij-
dagavond 14 december alcohol-
controles gehouden. Om kwart voor 
acht is op de Legmeerdijk een 50-
jarige automobilist uit Nieuwveen 
tot stoppen gemaand. De man bleek 
teveel alcohol gedronken te heb-
ben. Het ademanalyse-apparaat 
stokte bij 270 Ugl. Er is proces-ver-
baal opgemaakt. Een kwartier later, 
acht uur, is een tweede automobi-
list gevraagd naar de kant te rijden. 
Deze 58-jarige Kudelstaarter bleek 
eveneens te diep in het alcohol-
glaasje gekeken te hebben. Hij blies 
380 Ugl. Er is proces-verbaal opge-

maakt. Even voor één uur in de nacht 
is op het Raadhuisplein een 27-ja-
rige Kudelstaarter gevraagd te bla-
zen. Ook deze automobilist had een 
paar drankjes te veel op. Hij blies 
275 Ugl. Er is proces-verbaal opge-
maakt. Alledrie hebben ook een rij-
verbod van enkele uren gekregen. 
Om één uur tot slot is op de Oost-
einderweg een 61-jarige automobi-
list uit Heemstede gevraagd te bla-
zen. Deze bestuurder had behoorlijk 
teveel alcohol op. Het adem-ana-
lyse-apparaat stokte bij 675 Ugl. Er 
is proces-verbaal opgemaakt en de 
61-jarige heeft zijn rijbewijs in moe-
ten leveren.
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OM 12.00 UUR 

AANGELEVERD TE ZIJN.

Op het gehele
Kerstassortiment

nu

Machineweg 3 - Aalsmeer 
Tel. 0297 - 38 52 81 

KOOPAVOND OP DONDERDAG 
EN VRIJDAG TOT 21.00 UUR

kassa
korting15%

Annemieke’s Kramerie

Afwijkende openingstijden gemeentehuis 
rond de feestdagen

Gesloten op 24, 25 en 26 december.
Gesloten op 31 december en 1 januari  2008.

Op 2 januari kunt u vanaf 11.00 uur weer terecht in het 
gemeentehuis. Op deze dag is de afdeling publiekszaken 
open tot 17.00 uur in plaats van 20.00 uur.



INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. Eerst 
bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Am-
stelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. Tel. 
Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
Ma. tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel. 
560627; Rameaulaantje 20 
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten 
spreekuurtijden: voor spoedge-
vallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400.

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoed-
eisende gevallen, tel: 112. Voor 
ambulance, tel: 020-5555555.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven 
en verkeersongevallen. 
U kunt bij ons terecht op verschil. 
spreekuren in de regio, zonder 
wachtlijst. Bel voor een afspraak 
of voor meer info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u., en op afspraak, 
tel: 326670
Stichting “De Buffer”
Belangenbehartiging Uitke-
ringsgerechtigden Aalsmeer, 
tel. 0297-345332 (voicemail). 
U wordt binnen 2 werkdagen 
teruggebeld voor het maken 
van een afspraak.

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. 
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van 
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u. 
Het inloopspreekuur is wo. van 
10.00-12.00 u.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. de Vos en 
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

sinds 1888

verschijnt donderdag

Streeknieuws-
weekblad 1
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en / 
of tekstmateriaal NIET beschikbaar 
wordt gesteld aan derden.
Dus ook NIET per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Kerstcantate van kerkkoor 
Rijk-Rijsenhout in dienst
Rijsenhout - Op eerste kerstdag, 
dinsdag 25 december, zingt het kerk-
koor Rijk-Rijsenhout een prachtige  
kerstcantate met samenzang in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf. Het 
koor staat onder leiding van orga-
nist en dirigent André Keessen. Mu-

zikale medewerking wordt verder 
verleend door Joyce van Leeuwen 
op dwarsfluit. Er staan prachtige lie-
deren op het programma. De dienst 
begint om 10.00 uur. Voorganger is 
dominee J. van Veen. Hierbij wordt u 
van harte uitgenodigd.

Wijkerkoor op kerstavond
in oud-katholieke kerk
Aalsmeer - Vele passanten van de 
oud-katholieke kerk aan de Oost-
einderweg 392 zal het niet ontgaan 
zijn dat de kerk reeds geruime tijd 
in de steigers staat en er hard ge-
werkt wordt aan het onderhoud en 
de verfraaiing. Het interieur van de 
kerk heeft een ware metamorfose 
ondergaan en nu komt er ook nog 
een prachtige gerenoveerde toren 
op te staan. De beheerders zijn blij 
met dit unieke, gezichtsbepalende, 
gemeentemonument. Een gewaar-
deerd monument zo blijkt, want 
voor 2008 staan al vele huwelijken 
gepland. De data van de concerten 
van Kunst en Cultuur Aalsmeer zijn 
voor 2008 al bekend en koren heb-
ben al geïnformeerd om concerten 
te gaan geven en oefenavonden te 
houden om te profiteren van de bij-
zondere akoestiek van de kerk. In 

2008 wordt verder actief gegaan 
met het organiseren van een dienst 
iedere laatste zondag van de maand 
om 16.00 uur. Iedereen is hier van 
harte welkom. 
Op Kerstavond, maandag 24 de-
cember, wordt een kerstnachtmis 
gehouden en deze begint om 21.00 
uur. Een bijzondere organist is uit-
genodigd en hij zal laten horen wat 
er nog uit het te renoveren Knip-
scheer-orgel te halen is. De voor-
ganger is pastoor Jaap Spaans, de 
pastoriebewoner, en de dienst zal 
gecompleteerd worden door het 
oud-katholieke ‘Wijkerkoor’ uit Eg-
mond. Kom bijtijds! Na afloop van 
de dienst is er koffie, thee en kerst-
brood en voor degenen die de reno-
vatie van orgel en kerk willen steu-
nen zal er een ton staan om een gel-
delijke bijdrage in te deponeren.

KERKDIENSTEN
,       
       
     Is uw huisdier 

zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/ge-
vonden huisdieren, klachten dierenmishande-
ling en informatie over de hondenschool op ma. 
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken. 
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren: 023-5626136. 
Spoedgevallen en gevonden honden: 06-
54363000. 
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

 Vermist:
- A.H. Blaauwstraat in Aalsmeer, een cyperse poes van onge-

veer anderhalf jaar oud. Ze heet Tijgertje.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, een stevige achttien jaar oude 

poes. Ze heet Neesie en is gesteriliseerd. Ze heeft een half-
langharige vacht met mooie dikke staart en kraag, in kleuren 
uiteenlopend van beige/lichtbruin, zalm/roodbruin tot grijs/
zwart, vooral op de kop en (voor)poten met cyperse strepen. 
Op haar befje een heel licht zalmkleurig vlekje. In haar rechter 
oog heeft ze een bruin vlekje en op de rechter pootjes heeft 
ze zalmroze vlekjes. Verder zijn de pootjes overwegend don-
ker. Nu ze (waarschijnlijk) zwervend is zal ze erg aanhankelijk 
kunnen zijn. Neesie draagt geen bandje en is niet gechipt.

- Sportlaan in Aalsmeer, een witte kerkuil met een zwarte ring. 
Had nog een stuk touw om toen hij ontsnapte.

- Schoolstraat in Aalsmeer, een lapjes kat met rood- zwart en 
veel wit. Hij heeft een witte buik met een zwart vlekje en heet 
Cato.

- Oosteinderweg in Aalsmeer, een cyperse kater van zes jaar, 
met een witte bef en witte sokjes. Hij heet Salsa.

- Graaf Willemlaan in Kudelstaart, een gecastreerde rood/witte 
kater met witte sokjes voor- en achter. Hij draagt een zwart 
vlooienbandje, wordt vermist sinds negen december en heet 
Cosy.

- Julianalaan in Aalsmeer, een gecastreerde zwart/witte kater 
met witte sokjes, een witte bef en een wit vlekje op de neus. 
Hij heet Boets en wordt vermist sinds vijftien december.

Gevonden:
- Koeteburg in Rijssenhout, een gecastreerde rood/witte kater 

met een wit driehoekje bij de neus en een sneetje in een oor.
- Hornweg 343 in Aalsmeer, een zwarte poes met een witte 

kraag en buik en poten met zwarte kussentjes.
- Clauslaan in Kudelstaart, een zebravink.
- Begoniastraat in Aalsmeer. Hier zit een cyperse poes/kater in 

een tuin. Wie mist zijn/haar beestje?
- Joke Smitstraat in Kudelstaart, een ongecastreerde zwart/wit-

te kater. Hij heeft een witte bles, bef en witte sokjes voor. 
- J.P. Thijsselaan in Aalsmeer, hier zit in een achtertuin een schil-

padpoes met een dikke vacht en een pluimstaart. Van wie is dit 
beestje?

- Noordpolderweg in Aalsmeer, een bruin-zwarte cyperse kat.

Goed tehuis gezocht:
- Een wildkleurige lieve poes van elf jaar oud. Ze zit graag bij 

iemand op schoot en past waarschijnlijk het beste bij wat ou-
dere mensen.  

Zondag 23 december

en diensten met Kerst 

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. Arno  
Post, Amersfoort. ‘Op naar Kerst’. 
Maandag 21u. Kerstnachtdienst om 
met Arno Post. 1e Kerstdag familie-
kerstfeest om 10u. met Arno Post. 
Crèche, peuternevendienst en kin-
derkerk. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Crèche voor de 
kleinsten en zondagsschool voor 
oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30 u. ds. A. Jansen. 
1e kerstdag 10u. ds A. Jansen. 16u. 
Kinderkerstfeest. 2e Kerstdag 10u. 
gezinsdienst mmv Evondo. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst, ds. 
Liesbet Geijlvoet. Vierde advents-
zondag. Mmv Similia. Extra collec-
te voor Paz y Justicia. 1e Kerstdag 
10u. ds. Gabe Hoekema. Kerstdienst 
mmv het Bindingkoor. Extra collecte 
voor doopsgezind WereldWerk. Op-
pas voor allerkleinsten en zondags-
school.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. dienst, br. 
Kerstfeestviering. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten 10u. en 16.30u. 
1e kerstdag 10u. dienst en 16.30u. 
dienst. 2e Kerstdag 10u. dienst.

Hervormde Gemeente Zuid en 
Geref. Kerk Aalsmeer 
Diensten in Triumphatorkerk, Ophe-
lialaan of Zuiderkerk in Hortensia-
laan. Zondag 10u. dienst, in Trium-
ph.kerk met mw. ds A. Schrage-Bui-
tenbos. 4e Adv. 
Maandag 22.30u. ds. J. v. Popering. 
Kerstnachtdienst in Triumph.kerk.  
Mmv Caritas. 1e Kerstdag dienst om 
10u. in Triumph.kerk met ds T.H.P. 
Prins. Mmv Sursum Corda.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dhr P.J. Verha-
gen, Harderwijk. Maandag kerst-
nachtdienst 22.30u. ds A.J. Faanje, 
Oosterwijk (Leerdam). Mmv man-
nenzangroep Rijnsburg. 1e Kerst-
dag kerstfeest om 10u. ds G.H.N. 
Germans, Sassenheim. 
Oost:. Zondag 10u. dienst, ds. C.G. 
Graafland. Maandag kerstnacht-
dienst 22.30u. 1e Kerstdag 10u. C.G. 
Graafland. 18.30u. Kinderkerstdienst 
met C.G. Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. ds. J.A. Brus-
saard, Barneveld. 18.30u. ds S.J. 
Verheij, Polsbroek. 1e Kerstdag 10u. 
ds A. van Vuuren en 16u. Kerstvie-
ring met jongeren. 2e Kerstdag 10u. 
ds A. van Vuuren. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag diensten 10u. en 16.30u. ds. 
K. Muller. 

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Iedere zondag dienst om 10u. met 
ds K. Muller. Om 16.30u. met ds J. 
Jonker, Hoorn. 1e Kerstdag 10u. ds 
K. Muller. Kerstfeest met Kinder-
kerst feest. Zondagsschool om 10u.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst op de laatste zondag 
van het jaar. Maandag 21u. Kerst-
nachtmis. Mmv Wijkerkoor Eg-
mond. 

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vr. 7.45u. euch. viering olv karmelie-
ten in kloosterkapel en 10u. woord-
comm. viering in Zorgcentrum 
Aelsmeer. vg. A. Blonk. 
Zat. 17u. in Kloosterhof woord-
comm. viering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.
viering vg L. Seeboldt. mmv klein 
koor. 

Rijsenhout: zaterdag geen viering. 
maandag 19u. in Rijsenhout kerst-
nachtviering, euch. viering vgs Pas-
tor J. Ruijter en diaken J. Snoek. 
mmv Koor Soli Deo Gloria.
Maandag 19u. in de Karmelkerk 
kerstavond, gezinsviering vg. L. See-
boldt. mmv Koor de Mirakeltjes.
Om 21u. in Karmelkerk euch. vie-
ring met vgs Pastor J. Ruijter en dia-
ken J. Snoek. Mmv Karmelkoor.
23.30u. euch. viering in Karmelkerk 
met vg H. Post. Mmv gelegenheids-
koor. 
1e Kerstdag om 10.30u. in Karmel-
kerk euch. viering vg L. Seeboldt. 
Mmv Karmelkoor.
In Kloosterhof 17u. woordcomm. 
viering met vg. N. Kuiper.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag. 10u. 4e advent. ds. Vrij-
hof. Plug & Play. Oppas- en neven-
dienst. Maandag 22.30u. Kerstnacht 
opendeurdienst ds Praamsma. Mmv 
Trumpets of the Lord. 1e Kerstdag 
10u. ds Van Veen. Kerstmorgenvie-
ring + oppas en nevendienst. Mmv 
Kerkkoor Rijk-Rijsenhout. 

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Zaterdag, 19u. 19u. 
woordcomm. viering vg. pastor G. 
Smit. Samenzang. Zondag 10.30u. 
woordcomm. viering vg pastor G. 
Smit. Koor St. Caecilia. 
Maandag 18u. Kinderkerstviering. 
20.30u. Kerstnachtviering met Koor 
St. Caecilia vg. pastor J.Adolfs. 23u. 
Kerstnachtviering vg pastor G. Smit. 
Koor Aurora. 
1e Kerstdag 10.30u. Kerstviering vg 
pastor J. Adolfs met Koor St. Caeci-
lia. 14-16u. kerk open ‘Kindje Wie-
gen’.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst, ds. R. Poesiat.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst woordcomm. 
viering met A. Blonk. 4e adv. Maan-
dag 19u. Kerstviering gezinsv. met 
A. Blonk. Mmv Kudelkwetters. 21u. 
dienst olv parochianen. Om 23.30u. 
woordcomm. viering met A. Blonk. 
Mmv Fiore. 1e Kerstdag euch. vie-
ring met H. Post. Mmv dames- + he-
renkoor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Van der Veerelaan 30a. Zondag om 
19u. dienst met ds Tim Vreugdenhil.

Begra Bijbelstudies
V.a. 7 jan. 20u. met Ab Agtereek. 
(Heliomare, Zwarteweg)
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer wekelijks 
uitzendingen. Zondag 10-11u. en 
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9. 

Extra koopavond 
in het centrum
Aalsmeer - Op donderdag 20 de-
cember wordt er in Aalsmeer Cen-
trum een extra koopavond gehou-
den. De winkels zijn deze avond 
geopend tot 21.00 uur. Een dag la-
ter vindt de gebruikelijke vrijdagse 
koopavond plaats en zijn de winkels 
ook tot 21.00 uur geopend. Deze da-
gen bieden een ideale gelegenheid 
om voor de kerst de laatste cadeaus 
of lekkernijen aan te schaffen. Voor 
meer informatie over het winkelge-
bied: www.aalsmeercentrum.nl.

Caritas in 
Kerstnachtdienst 
Aalsmeer -  Interkerkelijk Koor Ca-
ritas verleent tijdens de Kerstnacht-
dienst op maandag 24 december 

Kat Salsa is weg
Aalsmeer - Salsa is een zes jaar 
oude kater. Naast een witte bef 
heeft het dier ook witte sokjes. Salsa 
woont op de Oosteinderweg, maar 
is al een tijdje niet meer thuis geko-
men. Heeft u Salsa gezien? Bel dan 
de Dierenbescherming in Aalsmeer 
op telefoonnummer 0297-343618.

haar medewerking aan de dienst 
in de Gereformeerde Kerk aan de 
Ophelialaan. De dienst begint om 
22.30 uur. Het koor wordt begeleid 
door haar eigen combo en staat dit 
keer onder leiding van een gastdi-
rigent, Arie Vooijs. U bent allen van 
harte welkom.

Loos alarm bij 
juwelier
Aalsmeer – Op zaterdag 15 de-
cember om zes uur in de ochtend 
kreeg de politie melding van een 
inbraak bij een juwelier in de Zijd-
straat. Het alarm was afgegaan. Ge-
lukkig bleek het te gaan om vals 
alarm. Er is geen schade.

Ruiten auto 
ingegooid
Aalsmeer – In de avond of nacht 
van woensdag 12 op donder-
dag 13 december zijn vernielin-
gen gepleegd aan een geparkeer-
de Renault bestelauto. De wagen 
stond aan de achterzijde van een 
bedrijf aan de Zwarteweg. De zijrui-
ten van de auto is ingegooid en er is 
een deuk gemaakt aan dezelfde zij-
kant. Vermoedelijk zijn de vernielin-
gen toegebracht middels stenen.
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V o o r   m e e r   i n f o r m a t i e :   w w w . a a l s m e e r . n l

officiële mededelingen
20 december 2007

openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het gemeentehuis op 24, 25, 26, 
31 december en 1 januari gesloten voor publiek. Op 2 januari bent u 
vanaf 11.00 uur weer van harte welkom! De afdeling publiekszaken 
sluit deze dag om 17.00 uur in plaats van 20.00 uur. De VVV/ANWB-
vestiging  is op 24 en 31 december echter open van 9.00 tot 12.30 
en van 13.00 tot 16.00 uur. (normaal tot 17.00 uur).

nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2008

Op woensdag 2 januari 2008 wordt van 20.00 tot 23.00 uur de jaar-
lijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. U bent van harte welkom in 
de burgerzaal om elkaar in een informele sfeer een gelukkig Nieuw-
jaar te wensen onder het genot van een hapje en een drankje.
Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van ‘Kunst en Cultuur’. In 
dit kader wordt de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer nadrukkelijk 
voor het voetlicht gebracht en worden er vrijwilligers in het zonne-
tje gezet. Tevens zingt het Aalsmeerse Vrouwenensemble ‘Davanti’ 
een aantal liederen. 
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit om met elkaar 2008 een 
feestelijke start te geven!

Verordening naamgeVing en nummering 2007

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met 
het ’Instellingsbesluit commissie naamgeving’ en de technische en 
administratieve regelingen, behorende bij artikel 7 van de Verorde-
ning naamgeving en nummering Aalsmeer 2007.

definitieVe beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden 
of op afspraak ter inzage bij de afdeling publiekszaken. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat 
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in 
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Apollostraat 54, 2 berken;
• Linnaeuslaan 30, 1 den;
• Aalsmeerderweg 159, 1 berk;
• 1e J.C. Mensinglaan 1, 1 grove den, 1 spar;
• Machineweg in verband met ontwikkeling Greenpark Aalsmeer, 

9x Quercus robur, 8x Fraxinus exelsior, 2x Fagus sylvatica, 1x 
Acer neguno, 3x Acer platanoides, 25x Salix alba (knotvorm), 
15x Salix alba (kandelaarvorm), 2x Popules canescens, 1x Salix 
sepulcralis ‘Tristis’, 60 meter Leylandii, 30x Acer Campestra, 30x 
Crataegus monogyna.

Datum verzending vergunningen: 20 december 2007.

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Leefomgeving, balie 6, 
tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Oosteinderweg 243, het vergroten van het hotel;
• Oosteinderweg 380, het plaatsen van een dakkapel;
• Oranjestraat 23, het bouwen van een woning;
• Werven 20, het plaatsen van een hek t.b.v. een dakterras;
• Wilgenlaan 14, het vernieuwen en vergroten van een schuur;

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op 
afspraak, ter inzage bij de afdeling Leefomgeving balie 6, tel. 0297-
387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het 
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 461, het wijzigen van de woning;
• Berkenlaan 6, het vergroten van de woning;

t/m 20 dec. Kapvergunningen: Tartinihof 20, 1 berk; Lijnbaan 5, 
2 elzen, 1 berk en 1 conifeer;

t/m 21 dec. Vaststelling bodemkwaliteitskaart en bodembeheer-
plan uitbreidingslocatie VBA-Oost;

t/m 21 dec. Kennisgevingen Besluit Wet milieubeheer: Aanvraag 
van Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, en 
Garagebedrijf van den Broeck B.V., Machineweg 301;

t/m 27 dec. Uitwegvergunning: Koningsstraat 66;
t/m 27 dec. Concept aanvullende beleidsregels Bijzondere Bij-

stand 2007;
t/m 28 dec. Documenten i.h.k.v. de invoering van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning;
t/m 31 dec. Ontwerp bestemmingsplan Schinkelpolder e.o. 2007;
t/m 6 jan. Bestemmingsplan Noordvork;
t/m 10 jan. Kapvergunningen: Kerkweg 13, 2 berken; Westein-

derplassen H 2701, 1 kastanje;  Westeinderplassen 
E1801, 1 wilg, 1 es; Westeinderplassen H 2897, 1 
wilg; Oosteinderweg 96, 3 kastanjes; Marktstraat , 2 
haagbeuken, 1 sierkers; Hornweg, Bloemhof, 1 es, 1 
eik; Stationsweg 6/ Uitweg Uiterweg, 2 coniferen, 1 
berk, 1 esdoorn, 3 sierappels; Uiterweg 412, 1 wilg; 
Wissel 33, 1 conifeer; Legmeerdijk 313, 12 elzen, 42 
leijlandii, 8 esdoorns, 6 pinussen; 6 wilgen, 2 popu-
lieren; Aalsmeerderweg 249, 4 populieren, 1 den; Ro-
bend 24, 1 prunus, Mijnsherenweg 40A, 2 taxodiums; 
Uiterweg 161, 15 wilgen, 1 sierkers en 1 dode boom; 
Ampèrestraat 10, 1 berk;  Oude Spoordijk 18, 1 els, 1 
esdoorn, 1 den; Legmeerdijk 265, houtopstanden al-
daar in verband met de omlegging van de N201;

t/m 17 jan. Toekennen naamgeving openbare ruimte Deelplan 5, 
Schoolmeesterswijk in Nieuw Oosteinde;

t/m 17 jan. Kapvergunningen: Primulastraat 36, 1 wilg; parkeer-
plaats einde Beethovenlaan, 3 populieren;

t/m 18 jan. Wet bodembescherming: Aalsmeerderweg 146, 
Aalsmeer;

t/m 18 jan. Subsidieregeling woonboten Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht;

t/m 18 jan. Wet bodembescherming: ontwerpbeschikking: 
Aalsmeerderweg 146;

t/m 24 jan. Kapvergunningen: Willem Alexanderstraat 51, 1 den; 
Uiterweg 224, 1 taxus, 1 prunus, 1 thuja, 1 berk.

t/m 24 jan. Verkeersbesluit: de Kerkweg gesloten te verklaren 
voor vrachtwagens, tussen de Aalsmeerderweg en de 
Hoge Dijk,

t/m 24 jan. Beleidsregels 2009: Algemene Subsidie Verordening 
Aalsmeer;

t/m 25 jan. Wet bodembescherming: ontwerpbeschikking: Leg-
meerdijk 303 (VBA);

t/m 31 jan. Inspraakreacties MER “verder werken aan de toe-
komst van Schiphol” en de regio en de ontwerpwijzi-
ging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol;

t/m 31 jan. Kapvergunningen: Apollostraat 54, 2 berken; Lin-
naeuslaan 30, 1 den; Aalsmeerderweg 159, 1 berk; 1e 
J.C. Mensinglaan 1, 1 grove den, 1 spar; Machineweg 
in verband met ontwikkeling Greenpark Aalsmeer, 9x 
Quercus robur, 8x Fraxinus exelsior, 2x Fagus sylva-
tica, 1x Acer neguno, 3x Acer platanoides, 25x Sa-
lix alba (knotvorm), 15x Salix alba (kandelaarvorm), 
2x Popules canescens, 1x Salix sepulcralis ‘Tristis’, 60 
meter Leylandii, 30x Acer Campestra, 30x Crataegus 
monogyna;

t/m 31 jan. Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verorde-
ning naamgeving en nummering Aalsmeer 2007.

ter inZage bij de afdeling publieksZaken, balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 21 december 2007
• Greenpark, Machineweg 120-122, 
 het oprichten van een bedrijfsruimte;
• Rechtsbuitenstraat 50, het veranderen van de gevel;
• Schoolstraat 5a, het gebruiken van het pand, 
 als notarispraktijk.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 28 december 2007
• Boomgaard 87, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Gloxiniastraat 10, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 209, het plaatsen van een opslagtank;
• Perronzijde 24, het vergroten van de woning;
• Uiterweg 310, het herbouwen van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 4 januari 2008
• Aalsmeerderweg 436, het plaatsen 
 van een tijdelijke winkelruimte.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 januari 2008
• Bosrandweg naast nr. 25, hippisch educatief centrum;
• Geniedijk 22, het plaatsen van een kelder;
• Wissel 24, het plaatsen van een veranda.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 januari 2008
• Jasmijnstraat 15, het plaatsen 
 van een berging en een schutting;
• Oosteinderweg 282, het vergroten van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 januari 2008
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van de woning;
• Schoolstraat 5a, het verbouwen en het wijzigen van een gevel;
• Uiterweg 379, het vestigen van een jachthaven.

• Burg. Kasteleinweg, het tijdelijk plaatsen 
 van twee bouwborden;
• Duikerstraat 36, het vergroten van de woning;
• Duikerstraat 38, het vergroten van de woning;
• Jasmijnstraat 31, het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit
• Koningsstraat 78, het plaatsen van een dakopbouw;
• Koningsstraat 78, het plaatsen van een schuur;
• Machineweg 185, het bouwen van een berging;
• Machineweg 197, het plaatsen van twee dammen;
• Nieuw-Oosteinde deelplan 5, bouwnr. 777, 
 het vergroten van de woning en garage;
• Oosteinderweg 355, het wijzigen van de woning;
• Oosteinderweg 457c, het bouwen van een garage.
Verleende bouwvergunning 2e fase
• Legmeerdijk 313, het oprichten van een fustcentrum;
• Machineweg 199 naast, het oprichten van 2 woningen;
• Oosteinderweg 247c, het wijzigen van de indoor speeltuin;
• Rietlanden Kudelstaart, Zonnedauwlaan 61-67, 
 het bouwen van een pedagogische unielocatie;
Verzenddatum bouwvergunningen: 27 december 2007.

wet op de ruimtelijke ordening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag 21 december 2007 gedurende zes 
weken ter inzage bij afdeling Leefomgeving, balie 6. Een ieder kan met 
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schrifte-
lijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 3
• Het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde, 
 voor het plaatsen van een tuinhuis, Boomgaard 63;
• Het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde, 
 voor het plaatsen van een tuinhuis, Boomgaard 65;
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer-Zuid 1964’, voor het 
 vernieuwen en vergroten van een schuur, Wilgenlaan 14.
Lid 2
• Het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’, 
 voor het vergroten van het hotel, Oosteinderweg 243.
Artikel 17 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1969’, 
 voor het tijdelijk plaatsen van een reclamebord, 
 Bosrandweg, hoek Rietwijkeroordweg.

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. In-
dien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, ver-
zoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit 
kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouw-
vergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden 
verkregen bij de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 3
• Berkenlaan 6, het vergroten van de woning;
• Machineweg 197, het plaatsen van twee dammen;
• Oosteinderweg 457c, het bouwen van een garage. 
Artikel 17 WRO
• Burgemeester Kasteleinweg; het tijdelijk 
 plaatsen van twee bouwborden;
• Jasmijnstraat 31, het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit.
Deze besluiten worden verzonden op 27 december 2007

bouwVerordening

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden Leefomge-
ving, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de  volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Machineweg 120, het slopen van een woning en een schuur;
Dit besluit worden op 27 december 2007 verzonden.

ter inZage bij de afdeling publieksZaken week 51

t/m 20 dec. Verkeersbesluit: de parkeerplaatsen naast Van Cleeff-
kade 13-14 worden aangewezen als parkeerschijfzone 
van maandag t/m zondag van 8-22 uur met een maxi-
mum parkeerduur van 2 uur;

t/m 20 dec. Uitwegvergunning: Seringenstraat 30;

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: 
vrije inloop. 
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur: 
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling publieks-
zaken open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze af-
deling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen 
en uittreksels. Het gemeentehuis is 
op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 8.30-17.00 uur.

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 drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vin-
den plaats op 8 en 22 januari. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387514.

gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ 
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens 
kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma  9.00-11.00 uur
wo  13.30-15.30 uur
vr  9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn: 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
CROS is bereikbaar op alle dagen van 
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.

serVicepunt beheer en 
uitVoering proVincie noord 
holland
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

Erwtensoep in trek tijdens 
kerstmarkt in Aelsmeer

Aalsmeer - Over belangstelling 
hadden de deelnemers aan de 
kerstmarkt in zorgcentrum Aelsmeer 
jl. zaterdag absoluut niet te klagen. 
Vanaf de aanvang in de ochtend 
stroomden de bezoekers binnen en 
de hele dag mochten vele mensen 
welkom geheten worden. De grote 
zaal van het ouderentehuis was om-
getoverd tot sfeervolle kerstmarkt 
met allerlei snuisterijen, veelal ge-
richt op de komende feestdagen. 
Er werden zelfgemaakte en goe-
de doel kaarten te koop aangebo-
den, evenals kerststukjes, kaarsen, 
kerstballen en andere boomversier-
selen, brei- en knutselwerkjes van 
de handwerkgroep van Aelsmeer, 
windlichthouders en er was onder 

andere een grote boekentafel. De 
grote zaal was vanwege de animo 
aan deelnemers uitgebreid met een 
deel in een naastgelegen ruimte. 
Hier konden bezoekers ondermeer 
raden hoeveel kerstballetjes er in 
de grote glazen pot zaten. Het ge-
schatte aantal varieerde van 1000 
tot iets meer dan 200. En er was na-
tuurlijk erwtensoep en de keuken-
staf van het zorgcentrum staat be-
kend om deze lekkernij. Vast en ze-
ker dat deze dag heel veel kommen 
vol geschept zijn en menigeen na 
het proeven er van ook nog een li-
tertje voor thuis kochten. Kerstmarkt 
in zorgcentrum Aelsmeer: Gezellig, 
leuk, gevarieerd en het waard om er 
een traditie van te maken!
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Muziek
Donderdag 20 december:
* Kerstconcert Con Amore en Ho-
sanna in Excelsis in Triumphator-
kerk, Ophelialaan vanaf 20u.
Vrijdag 21 december:
* Dj Kees Markman en optreden 
Surinaamse trommelgroep in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zaterdag 22 december:
* Kerstconcert kinder-, jeugd- en 
dameskoor Kudelkwetters, Fiore en 
Cum Ecclesia in RK kerk St. Jan, Ku-
delstaartseweg v/a19u. Open 18.30
* Optreden accordeonist Hans Kap 
in de Fifties, Marktstraat v/a 20u.
* Aalsmeerse band De Klught live in 
Oude Veiling, Marktstraat, 21.30u.
Zondag 23 december:
* Optreden Als je maar van de 
Straatband in Bon Ami, Dreef van-
af 21u.
* Mr. Boogie Boy Eric-Jan Overbeek 
in Oude Veiling, Marktstraat van 17 
tot ong. 20u.
* Popkoor Sonority live in café Jop-
pe, Weteringstraat vanaf 19u.
Woensdag 26 december:
* Jamsession in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf ong. 21u..

Exposities
Tot en met 20 januari:
* Meet my colours met Lousmijn 
van den Akker en Milou Ket in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. In vitri-
nes sieraden van Rachel van Zeijst. 
Open: donderdag-zondag 14-17u.

December:
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met januari:
* Werk van verschillende kunste-
naars in diverse disciplines in home-
galerie Coq Scheltens, Chrysanten-
straat 44. Open: donderdag-zondag 
13-17u. Ook werk te koop.

Diversen
Donderdag 20 december:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderensoos buurtver. Oostend in 
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat van-
af 14u. Zaal open 13.30u.
* Klaverjasavond in kerstsfeer in 
Proosdijhal, Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 21 december:
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bin-
ding Zolder, ingang Haya van Some-
renstraat vanaf 14u.
* Kerstkien buurtver. Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.

Zaterdag 22 december:
* Klaverjassen om diner voor twee in 
Oude Veiling, Marktstraat, 14-17u.
Zondag 23 december:
* Koopzondag in Ophelialaan met 
arreslee en kerstman. Winkels open 
tussen 11 en 16u.

Vergaderingen.
Donderdag 20 december:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis, Raadhuisplein v/a 20u

AGENDA

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn

En O.A. MUzIEkbOEkEn!

Vrijdag in P60: Raymond 
van het Groenewoud!
Amstelveen - Raymond van het 
Groenewoud komt aanstaande vrij-
dag 21 december in P60 vieren dat 
hij 35 jaar in het vak zit. Het concert 
is één van de slechts drie concer-
ten die onze favoriete Zuiderbuur 
in Nederland geeft. In 1972 mocht 
Raymond van zijn vader Nico Go-
mez een plaatje opnemen. Dat num-
mer, “Maria Maria, ik hou van jou” 
staat 35 jaar later nog steeds op de 
setlijst. Reeds 25 jaar zingt hij in “Je 
veux d’l’amour” dat hij 10 jaar in het 
vak zit. Er zit nog steeds geen sleet 
op dit podiumbeest. 
Of het nu gaat om nieuwe aanste-
kelijke nummers of zijn alom beken-
de hits: Raymond van het Groene-
woud geeft en geeft. Raymond en 
zijn groep, de Straffe Mannen, swin-
gen samen als de beesten, want dat 
hoort zo bij feesten. Een show van 
Raymond van het Groenwoud is een 
waar genot, voor oog en oor, en voor 

iedereen zot van muziek die zien wil 
hoe het hoort, en zien zal dat het 
goed is. Onweerstaanbaar, overwel-
digend en rond, warm en pakkend. 
Een feest om naar te kijken en om te 
beluisteren.  Raymond van het Groe-
newoud komt met zijn Straffe Man-
nen in een uitgebreide bezetting. 
Zelf zingt hij en speelt gitaar en pi-
ano en hij wordt begeleid door Ce-
sar Janssens op drums, Steven van 
Gool op bas, Thomas Vanelslander 
op gitaar, Hugo Boogaerts op saxo-
foon, Pieter Lamotte op trombone, 
Bertus Borgers om sax en ritmegi-
taar en Steven de Bruyn op mond-
harmonica.
Het concert in P60 is meer funky en 
rock dan de theatervoorstellingen. 
Het optreden is een concert met 
staanplaatsen. De aanvang is 20.30 
uur en kaarten kosten in de voorver-
koop 15 euro en aan de deur vrijdag 
17,50 euro. 

Zaterdag en zondag live-optredens
Kees Markman vrijdag met 
Surinaamse band in ‘Ouwe’
Aalsmeer - De bekende Aalsmeer-
se dj Kees Markman zal deze week 
weer op vrijdag de muziek verzor-
gen in De Oude Veiling. Ook de laat-
ste vrijdag van het jaar en dat is de 
bekende ‘laatste werkdag’ op vrij-
dag 28 december zal Kees de mu-
ziek verzorgen in De Oude Veiling. 
Aanstaande vrijdag 21 december 
start hij vanaf 21.00 uur en hij doet 
dat in het kader van zijn verrassend- 
vrolijke-vrijdag-reeks met een Su-
rinaamse brassband bestaande uit 
negen drummers en vier danseres-
sen. Gegarandeerd zal dit tot een 
groot spektakel gaan leiden in het 
grand-café. De bedoeling van de 
band is om iedereen aan het dan-
sen te krijgen. 

Zaterdag De Klught!  
En de volgende dag, zaterdag 22 
december, hebben De Oude Veiling 
en de leden van de Klught echt zin 
in een ouderwets feestje. Het optre-
den zal beginnen vanaf ongeveer 
21.30 uur en duren tot rond 24.00 
uur. De Klught is de oudste rock-
band uit de regio. Het repertoire be-
vat nog veel nummers uit de jaren 
zestig, zoals nummer van de  Rolling 
Stones, Animals en van Van Morri-
son. Van de laatstgenoemde speelt 
de band zowel veel oude als nieuwe 
nummers. De Klught heeft inmiddels 
zo’n 100 nummers op het repertoire 
staan. De meeste daarvan zijn ook 
terug te vinden in de Top 2000. Voor 
dit laatste optreden in 2007 heeft de 
Klught een eigen Top 50 samenge-
steld met daarin enkele nooit eer-
der gespeelde ‘gouwe ouwe’. Op de 
website www.deklught.nl kun je via 

het gastenboek ook nog je eigen fa-
vorieten doorgeven. 

Zondag mr. Boogie Woogie  
Aanstaande zondag 23 december is 
het in de Oude Veiling de beurt aan 
mr Boogie Woogie. Hij zal bij wijze 
van uitzondering deze dag solo op-
treden. Het optreden zal beginnen 
vanaf 17.00 uur en duren tot rond 
20.00 uur. Pianist en zanger Eric-Jan 
Overbeek oftewel mr Boogie Woo-
gie, kreeg als kind klassiek pianoles 
maar werd op dertienjarige leeftijd 
al gegrepen door ‘de boogie-woo-
gie’ na het horen van Fats Domino’s 
‘Swanee River Hop’. Geïnspireerd 
door zijn ‘boogie-maatjes’ Rob Hoe-
ke en André Valkering ontwikkel-
de hij zich zeer snel tot wellicht de 
meest opvallende en energieke boo-
gie-woogiepianist van Nederland. In 
1988 won Eric-Jan het bluescon-
cours van het Middelsea Jazztreffen 
in Leeuwarden waarna hij in 1990 
de band Mr.Boogie Woogie & the 
Firesweep Bluesband oprichtte. Tot 
2001 nooit in de USA geweest be-
sloot hij daar maar eens verande-
ring in te brengen en reisde binnen 
één jaar vijf  keer naar Amerika om 
te spelen in onder andere New York, 
Clarksdale, Chicago, Baton Rouge, 
New Orleans, Memphis, Phoenix en 
zijn favoriete US city: Tucson, Arizo-
na. Eind vorig jaar werd mr. Boogie 
Woogie gekozen als de beste Euro-
pese Blues Pianist door het pretigi-
euse Les Trophees van Frankrijk. En 
zondag laat mr. Boogie Woogie van 
zich horen in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. De toegang is gratis. 
Informatie: 0297-364746.

Nederlandse meezingers 
met Hans Kap in Fifties
Aalsmeer - De Amsterdamse ac-
cordeonist Hans Kap verzorgt aan-
staande zaterdag 22 december een 
optreden in Poolcafé The Fifties. Op 
zijn accordeon speelt hij bekende 
Nederlandstalige nummers die ie-
dereen mee kan zingen.  Het pool-
café organiseert vanaf 20.00 uur de-
ze gezellige avond vol Nederlands-
talige muziek. Meezingers en num-
mers om lekker op te dansen pas-
seren de revue. Jong en oud, vas-
te klant of niet, iedereen is welkom 
om dit typisch Hollandse feest mee 
te maken! Hans Kap heeft door de 
jaren heen een breed repertoire op-

gebouwd. De Amsterdamse accor-
deonist speelt en zingt over het al-
gemeen bekende Nederlandstalige 
nummers van onder andere Johnny 
Jordaan, André Hazes en Willy Al-
berti. Artiesten die vele hits hebben 
gescoord! Naast zijn eigen carrière 
begeleidt Hans Kap een andere be-
kende zanger, Wolter Kroes. 
Hans Kap heeft al een aantal keer 
eerder in poolcafé The Fifties opge-
treden en dat was een groot succes! 
Het belooft dus een gezellige feest-
avond te worden. Kom deze sfeer 
proeven in Poolcafé The Fifties in de 
Marktstraat 22 zaterdag.

Straatband live in Bon Ami
Aalsmeer - Op zondagavond 23 
december  zal de Als Je Maar Van 
De Straatband optreden in Bon Ami 
aan de Dreef. Deze avond, in het ka-
der van Bon Ami-Live, is met name 
het ‘25-plus’ publiek van harte wel-
kom. De geroutineerde Straatband, 
bestaande uit André Alderden en 
Bob Enthoven op gitaar, Remco de 
Hundt op toetsen, Ab Hansen op 
bas, Peter Geleijn op drums en Niels 
Truijens, Mieke van Trigt en Lenie 
Zuijderhoudt op zang, zal met hun 
zeer diverse en uitgebreide reper-

toire ongetwijfeld ‘de tent weer op 
zijn kop zetten’. Zo vlak voor de kerst 
kan het niet anders dat het weer 
een oergezellige en onvergetelijke 
avond zal worden, dus mis het niet 
en wees er snel bij. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop à 5 euro bij Ridder & Co 
Ophelialaan in de 106, kapsalon 
Tom Meijer in de Dorpsstraat 39 en 
natuurlijk bij Bon Ami aan de Dreef 
5. Kaarten kosten aan de zaal 7,50 
euro. Het live-feest begint om 21.00 
uur.

Eindejaarsborrel in ‘Walrus’
Aalsmeerderbrug - In de afgelo-
pen jaren was de eindejaars bor-
rel in eetcafé De Walrus aan de 
Aalsmeerderdijk altijd een groot 
succes. Onder het genot van een 
hapje en een drankje werd er door 
de klanten van de Walrus gezellig 
het afgelopen jaar doorgenomen en 
plannen gemaakt voor het nieuwe 
jaar. Eén van de meest succesvol-
le plannen die tijdens deze bijeen-
komsten is ontwikkeld, is het opzet-
ten van de roeiboten race tussen de 
Blauwe Beugel en de Walrus. Dit is 
in de afgelopen jaren uitgegroeid 

tot een geweldig festijn. Ook dit jaar 
willen Tonnie en haar medewerkers 
hun gasten uitnodigen om met leu-
ke plannen voor het jaar 2008 te ko-
men. 
Op tweede kerstdag is er een ge-
weldig kersdiner in De Walrus wel-
ke nu al volledig vol geboekt is. Voor 
Oudejaarsavond zijn er nog wel en-
kele kaarten beschikbaar, want ook 
dan gaat De Walrus uit zijn dak met 
een spetterend oudejaarsfeest wel-
ke door loopt tot in de kleine uur-
tjes, al met al een goed begin voor 
2008.

Karikaturist heeft het druk
Aalsmeer – In De Oude Veiling ver-
zorgde dj Kees Markman afgelo-
pen vrijdagavond de muziek en dat 
gaat hij overigens deze en volgende 
week vrijdag weer doen. De leuke 
muziek uit met name de jaren tach-
tig en negentig trok veel bezoekers. 
Een groot deel kwam ook of juist al-
leen af op de ingehuurde karikatu-
rist. 
Hij maakte geweldige tekeningen 
op verzoek van de bezoekers en 

deze mochten de ‘modellen’ gratis 
mee naar huis nemen. 
Het maken van de tekeningen door 
de karikaturist was voor een ieder te 
volgen op het grote scherm, maar 
menigeen ging dichtbij even een 
kijkje nemen. De start was aarze-
lend bij de bezoekers, maar na het 
zien van prachtige, gelijkogende re-
sultaten wilden meer zich grappig 
laten portretteren. De karikaturist 
had het druk…

Steekpenningen inleveren 
tijdens receptie SPIE
Aalsmeer - Wie denkt dat de stich-
ting Pramenrace In Ere eens per jaar, 
in september, actief is, heeft het mis. 
Er worden naast de pramenrace al-
lerlei activiteiten ontwikkeld. Uiter-
aard is september de drukste maand 
met hét historische carnaval op het 
water waar jaarlijks vele tienduizen-
den mensen van genieten. Afgelo-
pen keer namen liefst 137 teams 
deel en met gemiddeld acht perso-
nen aan boord van de praam of de 
bok komt dit neer op meer dan dui-
zend deelnemers en dit aantal is ex-
clusief bestuursleden en vrijwilligers 
bij de verschillende opdrachten- en 
stempelposten. Op zaterdag 13 sep-
tember vindt voor de 23ste maal de 
pramenrace plaats. Het thema willen 
de heren en dames van het bestuur 
nog niet kwijt, ze zeggen het wel te 
weten, maar zijn bereid om tips aan 
de vergadertafel te bespreken. Tips 
spuien kan bij het SPIE-bestuur, on-
der andere via joost@zeepost.nl. 
Het palaver waar alle opdrachten 
en hulpmiddelen uitgegeven wor-
den aan de captains is op vrijdag 
12 december vanaf 20.00 uur in de 
VVA-kantine. De pramenrace be-
gint net als vorig jaar om 12.30 uur, 
startpunt blijft vooralsnog een ge-
heim! SPIE heeft nog vele vergader-
avonden te gaan, want de startloca-
tie is niet het enige waar de hoofden 

over gebogen moeten worden. Hoe 
gaat het bijvoorbeeld op het Praam-
plein. Van de stichting Feestweek 
Aalsmeer heeft SPIE vernomen dat 
de tent gelijk aan voorgaande jaren 
besteld en neergezet kan worden. 
De stand van zaken rond de Bran-
dewijnsloot is echter nog onbekend, 
dus of daar gefinisht kan worden, is 
nog even een vraag. Voor zover be-
kend vindt in de feesttent op maan-
dag 8 september de pramenrace-
sportavond plaats en is het pramen-
ontbijt weer bij ’t Drijfhuis aan de 
Uiterweg. Ook op het programma in 
2008: De juniorpramenrace. Voor de 
vierde maal gaat dit evenement voor 
de jeugd georganiseerd worden. De 
voorbereidingen zijn zelfs al gestart. 
Verder alvast noteren: Op 7 maart 
feestavond in The Beach, 15 maart 
schoonmaakactie op Westeinder-
plassen en in juni een Daggie Var-
ruh. Maar allereerst nu de nieuw-
jaarsreceptie. Deze is op vrijdag 4 
januari in The Beach aan de Oost-
einderweg. De aanvang is 17.00 uur 
en naast handen schudden is er, al-
dus het bestuur, alvast de mogelijk-
heid om een gedeelte van de steek-
penningen af te dragen en vindt de 
prijsuitreiking plaats van de mooiste 
ingeleverde bloemenpot. “De uit-
slag is verrassend”, laat het bestuur 
tot slot weten.

Strauss met de Harmonie
Aalsmeer - Ook dit jaar is ieder-
een welkom op het nieuwjaarscon-
cert van Aalsmeers Harmonie op 
zondag 6 januari van 11.45 tot 13.00 
uur in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat. De Harmonie presenteert 
werken van Johan Strauss,  Lehar en 
Schrammel, maar ook van Neder-
landse componisten zoals Jacob en 
Jan de Haan. Verder kunnen bezoe-
kers genieten van Wien bleibt Wien,  
Gold und Silber, Persian March, 
Egyptischer March, de  Annen Polka  
en natuurlijk de Radetsky mars.
Als afwisseling in het programma is 

er een optreden van Tini Man en In-
grid de Rooy op klarinet. Na afloop 
van het concert willen de leden van 
Aalsmeers Harmonie met de bezoe-
kers proosten op het nieuwe jaar.
Een wens van de Harmonie is dat 
de club er graag enkele nieuwe mu-
zikanten bij wil en in het bijzonder 
trompet, groot koper en klarinet. In-
teresse? Kom sfeer proeven tijdens 
dit concert of tijdens de vaste repe-
titie-avond op dinsdag in ‘t Baken 
aan de Sportlaan. Voor inlichtingen: 
telefoon 329096 of kijk op www.
aalsmeersharmonie.nl.



Aalsmeer - Volgend jaar krijgt 
Aalsmeer een nieuw en uniek 
bloemenfeest. Dat werd dinsdag 
11 december bekendgemaakt tij-
dens een ontbijt voor genodigden 
in Aalsmeers hoogste gebouw, de 
watertoren aan de Westeinderplas. 
Hans Hoogerwerf en Ad Maarsse 
(beiden toonaangevend in het voor-
malige Aalsmeerse bloemencorso) 
hebben een eigentijds bloemeneve-
nement ontwikkeld. Het gaat over 
precies een half jaar, rond midzo-
mernacht: op vrijdag 20 juni 2008 in 
Aalsmeer van start en duurt tot en 
met zondag 22 juni. 
Naam van het evenement: ‘Bloo-
ming on Tour; The Grounds’. Hoo-
gerwerff en Maarsse presenteerden 
dinsdag, na jaren van voorbereiding, 
de uitwerking van hun plannen aan 
acht partners die in de voorberei-
ding van de plannen al hun steun 
toezegden of belangstelling toon-
den om als ‘founder’ van ‘Blooming 
on Tour’ op te treden. Founders zul-
len actief betrokken worden bij de 
totstandkoming en organisatie van 
het evenement. Zowel de Bloemen-
veiling Aalsmeer als de gemeen-
te Aalsmeer vinden dat Aalsmeer 
nog beter op de kaart kan staan als 
hét Nederlandse bloemencentrum 
bij uitstek. Ook de Rabobank Re-
gio Schiphol, Chrysal International,  
Dutch Creations en Woonstichting 
Eigen Haard, Multi Supplies/Van 
Riemsdijk Reklame hebben belang-
stelling getoond voor het nieuwe 
bloemrijke initiatief. De presentatie 
van de bijeenkomst van 11 decem-
ber werd door Bureau Flink uit Bre-
da verzorgd. 

Cultuur en bloemen
Blooming on Tour is een geheel 
nieuw concept dat afwijkt van al-
le andere bloemenevenementen in 

Nederland. Hans Hoogerwerf: “Ui-
teraard haken wij in op de laatste 
ontwikkelingen in de sierteeltsector, 
maar daarnaast betrekken wij aller-
lei andere trends in de samenleving 
bij ons evenement. 
Dus niet alleen bloemen, maar ook 
design, muziek, kunstvormen als fo-
tografie en film, kookkunst, literatuur 
en theater. Je kunt gerust stellen dat 
‘Blooming on Tour’ een multidiscipli-
nair cultureel evenement wordt.” Het 
duo wil ook een intensievere kruis-
bestuiving op gang brengen tussen 
de professionele sierteeltsector en 
de consumentenmarkt. 
Ad Maarsse: “Wij voorzien dat het 
publiek door ons evenement kan 
zien met welke trends professio-
nals bezig zijn, maar wij verwach-
ten ook dat de sector tijdens ‘Bloo-
ming on Tour’ geïnspireerd kan wor-
den door de beleving die het publiek 
heeft bij combinaties van cultuur en 
bloemen. Het moet een creatief en 
spraakmakend evenement worden 
dat het imago van Aalsmeer en om-
geving als centrum van de Neder-
landse sierteeltsector verder zal ver-
sterken.”

 ‘Blooming on Tour’
Vanwaar de naam ‘Blooming on 
Tour’? Maarsse: “Aalsmeer wordt de 
thuisbasis van ‘Blooming on Tour’, 
maar de naam zegt het al: wij hou-
den er rekening mee dat ons con-
cept in het derde jaar ook buiten 
Aalsmeer te zien zal zijn. Wij willen 
er ook andere steden, in Nederland 
en in het buitenland mee aandoen. 
Bloemenpromotie zien wij ook in-
ternationaal als een doel. Maar de 
thuisbasis komt tot uitdrukking in 
de toevoeging: ‘The Grounds’, de 
vaste Aalsmeerse grond.” 
Elementen van het evenement zijn 
onder meer: een bruidsshow, kook-

clinics met bloemen, werken met 
kruiden, toparrangeurs aan het 
werk, proefpanels, muziekoptreden, 
presentaties van kunstenaars, se-
minars, vakbijeenkomsten en een 
bloemrijk straattheater. Centraal 
op het evenement staat een grote, 
felkleurige circustent met daarom-
heen kleinere tentjes en terrassen. 
In drie dagen worden zo’n 60.000 
bezoekers worden verwacht. Vrijdag 
wordt een vakdag met seminars en 
demonstraties, terwijl zaterdag en 
zondag publieksdagen worden. In 
overleg met de gemeente wordt nog 
gezocht naar een geschikte loka-
tie. Al binnen twee maanden na het 
einde van het traditionele bloemen-
evenement corso, biedt het nu aan-
gekondigde evenement een nieu-
we uitdaging voor de vijftien corso-
comités uit Aalsmeer en omgeving. 
Hans Hoogerwerf daarover: “Op het 
grote terrein, de ‘event grounds’ val-
len bezoekers van de ene bloemrij-
ke verrassing in de andere. Zo wil-
len we er voormalige corsomensen 
de mogelijkheid bieden om met hun 
professionele arrangeurs in wed-
strijdverband eigen grote bloemrijke 
presentaties te maken. Alleen zul-
len die niet rijden.” Een ander nieuw 
element is onder meer ‘Pimp your 
street’ waarin een Aalsmeerse straat 
letterlijk door een keur van arran-
geurs in de bloemetjes (en planten) 
wordt gezet. Kunstobjecten en bij-
zonder straatmeubilair zullen daar-
bij niet ontbreken.
‘Blooming on Tour’ gebruikt het ko-
mende half jaar om het uitdagende 
nieuwe concept in de markt te zet-
ten en aanvullende (hoofd)sponsors 
te interesseren voor deelname aan 
het project. Belangstellenden kun-
nen contact opnemen met Ad 
Maarsse: buro@admaarsse.nl of 06-
51335058.

Uniek nieuw bloemenevenement voor Aalsmeer:

‘Blooming on Tour’ in 
watertoren gelanceerd

De ‘founders’ en de initiatiefnemers willen een nieuw en groot bloemenevenement in Aalsmeer neerzetten. 
Foto: Frank Bonnet

Koppelkaarten 
bij Oostend
Aalsmeer - De laatste speelavond 
van het jaar heeft 13 december jl. 
plaatsgevonden bij buurtvereni-
ging Oostend. Het was een koppel-
klaverjas en deze is gewonnen door 
de dames T. van de Made en R. de 
Boer met 5138 punten. Op plaats 
twee zijn de dames Bekkers en Lui-
pen geëindigd met 5079 punten en 
plaats drie was voor mevrouw Rij-
broek en de heer van Engelen met 
5060 punten. De poedelprijs moch-
ten de heren Offerman en Stevens 
in ontvangst nemen. 
Bij het rummicuppen behaalde Kim-
berly de hoogste eer met 92 punten. 
De eerste speelavond in het nieu-
we jaar is op donderdag 10 janua-
ri in gebouw ‘t Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat. De aanvang is als 
vanouds 20.00 uur, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur.

Interkerkelijk 
Koor in ziekenhuis
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer onder leiding van A. Kees-
sen zingt op zondag 30 december in 
het Spaarneziekenhuis te Hoofd-
dorp. Dit is een viering van Woord 
en Tafel. De dienst begint om 10.00 
uur en voorganger is pastor F. Bos-
sink. U bent van harte welkom.

Dancefoundation.tv zaterdag 
live vanuit club Panama
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
22 december vindt in club Panama 
in Amsterdam het jaarlijkse Intuiti-
on Winter Event plaats. Liefhebbers 
van trancemuziek weten dat de al-
tijd uitverkochte feesten van Intuiti-
on garant staan voor een geweldige 
avond met top-dj’s. Dancefounda-
tion.tv verzorgt vanaf 22.00 uur ex-
clusief een live web-tv uitzending.  
Dancefoundation is niet alleen het 
wekelijkse radioprogramma van 
Lennart Bader. Naast de reguliere 
radioshow worden ook steeds va-
ker evenementen live uitgezonden. 
Ook worden videoreports gemaakt 
tijdens events, welke online te be-
kijken zijn. Nieuw zijn de live web-
tv uitzendingen vanaf feesten, onder 
de naam Dancefoundation.tv. 
Het team is er trots op het jaar in 
stijl af te kunnen sluiten met een 
knallende live tv uitzending van 
het toonaangevende Intution Win-
ter Event. De populaire Amsterdam-
se club Panama vormt een perfec-
te locatie voor dit bijzondere event. 
Optredende dj’s zijn Progression, 
dj Shaw, Menno de Jong, Guisep-
pe Ottaviani, Stoneface & Terminal. 

Dancefoundation zendt het event 
vanaf 22.00 uur live uit. Het feest 
gaat de hele nacht door en komt om 
4.00 uur tot een einde. 

Internationaal
Begin december is Dancefounda-
tion een samenwerking aangegaan 
Danceradio.GR, een van de meest 
vooraanstaande webradiostations. 
Via www.danceradio.gr wordt voort-
aan op iedere zaterdagavond de in-
ternationale editie van de Dance-
foundation Radioshow uitgezon-
den. De uitzending bestaat uit een 
live mix van Lennart Bader, gevolgd 
door een guestmix van een interna-
tionale dj. De uitzendingen worden 
uitgezonden op zaterdagavond van 
23.00 tot 1.00 uur Nederlandse tijd. 
De eerste uitzendingen zijn bijzon-
der goed beluisterd. 
Danceradio.gr zal ook de web-
tv uitzending van komende zater-
dag live uitzenden. De uitzending is 
verder online te bekijken via www.
dancefoundation.nl. Ook wordt de 
extra uitzending op Radio Aalsmeer 
uitgezonden via 99.0 FM kabel en 
105.9 FM ether. 

Volop feesten bij Bon Ami
Aalsmeer - Wat bij iedereen wel 
bekend is dat discotheek club Bon 
Ami ook tijdens de feestdagen ‘ge-
woon’ geopend is.
Vrijdag 21 en zaterdag 22 decem-
ber is de discotheek met zijn regu-
liere openingstijden geopend, maar 
op zondag 23 december start Bon 
Ami met iets nieuws voor alle 25-
plussers in Aalsmeer en omgeving. 
Bon Ami live gaat deze zondag voor 
het eerst de lucht in! Dit concept is 
special opgezet voor de 25 plussers 
en op deze zondag worden de be-
zoekers getrakteerd op live muziek 
aangevuld door muziek gebracht 
door een dj in de stijl van de jaren 
80 en 90. Er bestaat ook een mo-
gelijkheid om iets te eten. Elke laat-
ste zondag van de maand zal er een 
nieuw optreden zijn De welbeken-
de kerstnacht en beide kerstdagen 
zal er volop entertainment zijn in de 
Aalsmeerse Discotheek in de Horn-

meer. Tweede kerstdag is er een 
heuse 80 en 90 disco gigant met 
een echte verlichte dansvloer. Vrij-
dag 28 en zaterdag 29 december is 
weer een regulier weekend. En met 
oud en nieuw presenteert Bon Ami 
een compleet aanbod om knallend 
het jaar 2008 in te gaan.
Er wordt alles aan gedaan om de 
jeugd van Aalsmeer en Kudelstaart 
veilig naar Bon Ami te brengen. Dit 
concept gebeurt in een samenwer-
king tussen Stichting Cardanus en 
de discotheek.. Er zullen deze avond 
twee bussen rijden van Aalsmeer-
Oost (Bloemhof) en Kudelstaart 
(Robend) naar Bon Ami en weer te-
rug. De voorverkoop is reeds begon-
nen voor deze onvergetelijke oud en 
nieuw avond. De entree is 5 euro 
en dit bedrag is inclusief twee keer 
busvervoer. Zet alle feesten alvast in 
jouw agenda of kijk het nog even na 
op de website: www.bonami.nl.

Vanavond in Triumphatorkerk
Kerstconcert Con Amore 
en Hosanna in Excelsis
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dagavond 20 december, hopen het 
mannenkoor Con Amore en het 
christelijke gemengd koor Hosanna 
in Excelsis een gezamenlijk concert 
te verzorgen in de Triumphatorkerk 
in de Ophelialaan. 
Het belooft een prachtig concert te 
worden, als u de koren een beetje 
kent, weet u dat de koorleden en 
hun respectievelijke dirigenten Theo 
van de Hoorn en Rob van Dijk en-
thousiast hun repertoire ten geho-
re zullen brengen en voor een spet-
terende muzikale verrassing gaan 
zorgen. Dit alles ondersteund door 
Rob Goudkuil op de piano, Peter 
broertjes op de bas/gitaar en Nico 
van de Meulen op de trompet. Na-
tuurlijk zult u prachtige kerstliede-
ren herkennen, maar laat u ook ver-

leiden door wat minder bekende 
werken en natuurlijk een prachtige 
muzikale ondersteuning en begelei-
ding. Samengevoegd betekenen de 
namen van beide koren dat er met 
liefde gezongen zal worden van de 
zegen van Hem, die in naam van de 
Heer komt. Is er een mooier devies 
mogelijk om zo gezamenlijk de Kerst 
in te zetten! Con Amore en Hosanna 
in Excelsis verzekeren u dat zij met 
veel plezier de kerststerren van de 
hemel zullen zingen. 
Daar is natuurlijk wel muziekmin-
nend publiek bij nodig! Komt al-
len. Het concert in de Triumphator-
kerk vanavond begint om 20.00 uur. 
Kaarten, à 8 euro inclusief koffie/
thee, zijn te verkrijgen bij de koorle-
den en aan de zaal. Inlichtingen: tel. 
0297-323847.

Aalsmeer - Volgens kenners brengt 
klassieke muziek je in hemelse sfe-
ren; mits je ernaar weet te luisteren. 
Daarnaast scherpt het je luister- en 
subtielere waarnemingsvermogens. 
Vanaf maandag 7 januari start de 
SWOA in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan een cursus ‘Ge-
richt luisteren naar klassieke mu-
ziek’. 
Luisteren staat centraal in deze cur-
sus bestaande uit totaal tien lessen. 
U maakt kennis met verschillen-

de soorten muziek van bekende en 
misschien onbekende componisten. 
Ná deze cursus Klassieke Muziek 
geniet u nog meer van het luisteren 
naar klassieke muziek. U heeft voor 
deze cursus geen specifieke kennis 
of vooropleiding nodig. 
Belangstelling voor klassieke mu-
ziek is voldoende om de cursus met 
plezier te kunnen volgen. Docent is 
Jan Swart en de kosten zijn 40 euro. 
Opgave bij de SWOA, Parklaan 27, 
tel. 0297-344094. 

Cursus ‘Gericht luisteren 
naar klassieke muziek’

Sonority zingt
zondag in Joppe 
Aalsmeer - Traditiegetrouw zingt 
Sonority de zondag voor Kerst in 
café Joppe in de Weteringstraat. 
Aanstaande zondag 23 december is 
het weer zover. In een ongedwon-
gen sfeer zal Sonority een selectie 
uit het gehele repertoire zingen. Dit 
bestaat uit popsongs vanaf de jaren 
60 tot heden, zoals Daydream Be-
liever van de Monkees tot Bad Day 
van Daniel Powter, maar ook een 
enkel kerstnummer zal niet ontbre-
ken. Zoals altijd staat de  dirigent 
George Overmeire voor het koor en 
begeleidt Jan Raadgever Sonority 
op de piano. Aanvang is 19.00 uur 
en de toegang is gratis.

Groot feest 
bij Hoogvliet 
Aalsmeer - Zondag 23 december 
aanstaande is het bij de Hoogvliet 
aan de Aalsmeerderweg een fees-
telijke dag. 
Op deze dag viert de supermarkt 
namelijk de opening van het nieuwe 
parkeerterrein. De dag zit vol met 
activiteiten voor jong en oud. Zo is 
er bijvoorbeeld voor iedereen gratis 
warme chocolademelk en vindt om 
16.30 uur de prijsuitreiking plaats 
van de minuut gratis winkelen, wel-
ke klanten vanaf 19 tot en met 23 
december kunnen winnen bij aan-
koop van twee zakken M&M’s. Ver-
der is er een kerstboomwerp-wed-
strijd: De kerstbomen worden ge-
sponsord door het bedrijf Baardse. 
Zij maken het mogelijk dat Hoog-
vliet de stichting Jeugd en Jonge-
renwerk Aalsmeer een spannend 
geldbedrag kan overhandigen. Te-
vens is de kerstman aanwezig die 
voor alle kinderen een leuke veras-
sing heeft, verzorgt scouting Wiol & 
Willem Barendsz een aantal spellen 
voor de kids en zal er een levens-
grote Milka Koe van 5,5 meter voor 
de ingang staan, die de klant zal 
verassen met leuke extra aanbie-
dingen van Milka, Mars, M&M’s en 
Lays Chips (waaronder een gratis 
shopper bij aankoop van twee zak-
ken Lays). 
De Hoogvliet aan de Aalsmeerder-
weg is zondag 23 december ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur.
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Back to the Sixties in het
Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - Op 19 januari gaat 
Kudelstaart ‘back to the sixties’. Op 
die datum wordt het openingsfeest 
gehouden in het kader van het 40-
jarige bestaan van het Dorpshuis. 
En dat wordt een avond swingen op 
de klanken van een Beatles Tribu-
te band. 
Het Dorpshuis is erg trots dat ze voor 
deze avond de band The Strawberry 
Beats heeft kunnen vastleggen. De-
ze band bestaat uit vijf doorgewin-
terde profmuzikanten die met ge-
drevenheid, vakmanschap, respect, 
liefde en het oorspronkelijke geluid 

de songs van The Beatles speelt. De 
arrangementen, de instrumenta-
tie en natuurlijk de fameuze Beat-
les vocalen klinken dan ook over-
tuigend. 
The Strawberry Beats neemt het pu-
bliek mee op een boeiende trip door 
het Beatles idioom; van de onge-
kunstelde rock ’n roll van het jon-
ge ‘onschuldige’ beatgroepje via de 
prachtige akoestische melodieën en 
de psychedelische getinte werkstuk-
ken tot en met de slotakkoorden van 
hun ongekend succesvolle carrière. 
Niet voor niets hebben The Straw-

berry Beats tijdens de 28ste inter-
nationale Beatlesconventie de Gol-
den Apple Award 2007 in de wacht 
gesleept. Het Dorpshuis wordt deze 
avond aangekleed in de stijl van de 
jaren zestig. 
Zo zal er een lounge omgeving ge-
creëerd worden in het grand café 
van het Dorpshuis en lp’s levens-
groot in de grote zaal gehangen 
worden. 
Kaarten voor deze avond zijn te ver-
krijgen bij het Dorpshuis en bij de 
servicebalie van de AH in het win-
kelcentrum en kosten 10 euro.

Mooie afsluiting 
van sjoeljaar
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 14 
december was Rijsenhout op be-
zoek bij de sjoelers van Oostend in 
’t Middelpunt. Het was volle bak, de 
zaal was prachtig versierd in kerst-
sfeer en op het toneel stonden schit-
terende prijzen voor de verloting. 
Het sjoelen verliep gesmeerd, met 
hier en daar een opmerking zoals: 
“Mijn arm doet niet wat mijn ogen 
willen, waar ligt dat nu aan? En wat 
doe je met een bokkie?” Na de eer-
ste ronde  was er pauze. De stand 
werd bekend gemaakt en men kon 
loten kopen, daarna de tweede ron-
de. De muziek ging iets luider, het 
gepraat werd drukker, er werd meer 
gelachen en luider gelachen, maar 
er moest ook nog gesjoeld worden. 
Het eindresultaat was ook totaal 
anders dan de tussenstand. Deze 
keer was er een potje ambachtelijke 
snert voor de nummer vijf, de dames 
C. Balder en J. de Vries, en voor de 
nummer elf, de dames P. Verdel en 
Kimberley Hoekman. De eerstvol-
gende sjoelavond is op 3 januari in 
‘ t Middelpunt, Wilhelminastraat 55..
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Anita Lamers exposeert 
bij Paramedisch Centrum
Aalsmeer - Tot 1 maart in het 
nieuwe jaar presenteert kunste-
nares Anita Lamers haar nieuwste 
werk in het Paramedisch Centrum 
Aalsmeer, beter bekend als Fysio-
therapeutisch Centrum aan de La-
kenblekerstraat 2. De expositie be-
staat uit een typisch Hollands ta-
fereel getiteld ‘Tulpen’. De werken 
zijn geschilderd met acryl op ka-
toen en zijn allen fraai ingelijst. De 
stijl is direct, herkenbaar en vooral 
kleurrijk. Naast series voor exposi-
ties schildert Anita ook in opdracht 
voor bedrijven en particulieren. Zo 
heeft ze reeds enkele opdrachtge-
vers op Schiphol en de bloemen-

veiling Aalsmeer voorzien van haar 
werk. De geboren Aalsmeerse kan 
het niet nalaten om het symbool van 
Aalsmeer, de watertoren, te schil-
deren. Deze gaat inmiddels dan 
ook grif van de hand voor jubilaris-
sen of als geschenk. Ook deze is tij-
dens de expositie te bewonderen. 
Een bezoekje aan het Paramedisch 
Centrum is dus absoluut de moeite 
waard. Anita Lamers zal ook dit jaar 
exposeren tijdens de inmiddels jaar-
lijks terugkerende Kudelkunst route, 
die dit maal gehouden wordt  op 23 
en 24 mei. De locatie hiervoor zal te 
zijner tijd bekend worden gemaakt 
in deze krant.

Opnieuw kerstsongs door 
Song of Joy in De Spil
Aalsmeer - Na een geweldige 
zang- en muziekavond afgelopen 
zondag in de Spil, gaat ‘Song of 
Joy’ door met het zingen van de 
mooiste kerstliederen.

Op kerstavond 24 december zal 
om 19.30 uur medewerking wor-
den verleend aan de kerstnacht-
dienst in de Protestantse Ge-
meente de Schutse aan de Mero-
delaan 1 in Uithoorn. Daarna laat 
Song of Joy op de eerste kerst-
dag vanaf 10.00 uur van zich ho-
ren tijdens de kerstdienst van de 
Samen-op-weg Gemeente in de 
Spil aan de Spilstraat. Het zijn 
drukke tijden voor de leden van 

Song of Joy, maar wat kan je be-
ter doen dan zingen van en over 
het mooiste kerstcadeau dat de 
mens van zijn Schepper heeft ge-
kregen: Jezus is geboren. Krijg je 
zin om mee te zingen? 

Song of Joy repeteert iedere dins-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in de Spil te Kudelstaart. Weet je 
van harte welkom.

Voor verdere informatie kun je te-
recht op de website: www.song-
ofjoy.nl of neem contact op met 
Anton van Dusseldorp, tel. 0297-
329380, 06-15383377 of mail: 
dusseldorp_van@hotmail.com.  

Kerstconcert X-mas Vocals 
en het Amstel Gospel Choir
Uithoorn - Op zondagavond 23 de-
cember vindt voor de vijfde keer het 
kerstconcert plaats van de X-mas 
Vocals. Dit sfeervolle concert is in-
middels een traditie geworden in 
Uithoorn en trekt elk jaar meer be-
zoekers. Behalve de X-mas Vocals, 
een groep van 45 zangers die op-
treden in kostuums in de stijl van 
Charles Dickens, zal dit jaar het 
Amstel Gospel Choir hun swingen-
de medewerking verlenen aan dit 
concert. Het programma is gevari-
eerd met voor de pauze een selec-
tie uit bekende en minder bekende 
Engelse Christmas Carols, a capel-
la uitgevoerd door de X-mas Vocals. 
Het repertoire van het Amstel Gos-
pel Choir na de pauze bevat beken-

de gospelkersthits zoals onder an-
dere God rest you merry, gentle-
men, Marry had a baby en Joy to 
the world. Bovendien zal Scrooge in 
hoogst eigen persoon de bezoekers 
trakteren op een sfeervol kerstver-
haal. Kortom: het belooft weer een 
bijzondere avond te worden! Het 
concert is gratis toegankelijk. Na af-
loop zal er middels een collecte een 
vrijwillige bijdrage gevraagd worden 
om de kosten van dit evenement te 
dekken. Het concert wordt gegeven 
in de r.k. kerk De Burght aan het 
Potgieterplein in Uithoorn en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open van-
af 19.30 uur. Gezien de te verwach-
ten drukte, is het raadzaam op tijd 
te komen.

X-Mas Vocals en Amstel Gospel Choir in concert. Foto Robert Joore.

Bluesvol eindejaar in 
Het Galjoen

Amstelveen - Het afgelopen jaar 
hebben vele bekende en minder 
bekende bands op het podium ge-
staan in Het Galjoen. JeeBee Blues-
band, Kreedpotter, Bugaboo Tang, 
Cuban Heels Double Stoned wash 
(FR) James Harman & Gene Tay-
lor (USA), Kingsnakes, Stinky Lou 
& The Goonmat (FR), Mike Welch & 
The Backbones, Peter Wolf, Jimmy 
Bowskill(CAN), Boyd Small Band, 
Coalhouse Walker (UK), Bad News 
Blues met Mr Boogie Woogie. Zo-
maar een kleine greep uit de ve-
le muzikanten die het afgelopen 
jaar verantwoordelijk waren voor 
blues van topniveau. En natuurlijk 
gaat Bikes ’n Blues het jaar 2007 
geheel in stijl wordt afsluiten. Op 
kerstavond, maandag 24 december, 
geeft Scuttle Buttin’ het muzikale 
startschot voor een Bluesfull Christ-
mas. Deze band heeft heel veel suc-
ces geoogst op de openingsavond  
van Bikes ’n Blues, februari 2006. 
Gitarist Mike Schuurman beheerst 
de stijl van Stevie Ray Vaughan tot 
in de perfectie, bijna beangstigend 
zelfs! Het is niet alleen de muziek 

van Stevie Ray Vaughan, ook num-
mers van John Mayall en The Red 
Devils worden niet geschuwd.
Mike’ s meesterwerk op gitaar sa-
men met de rauwe vocale ener-
gie van zanger Joost van Veen, het 
doorlopend pompen en slepen van 
George Daams, en bassist John 
maakt dat je verslaafd raakt aan de-
ze band. Scuttle Buttin’ is een feest 
voor oog en oren.

The Backbones
De laatste zaterdag van het jaar, 
29 december, wordt een echte top-
avond.
Bikes ’n Blues kan vol trots mel-
den dat ze op deze laatste zaterdag 
van het jaar The Backbones heb-
ben kunnen strikken met ‘the great’ 
Hook Herrera. Deze Mexican Indian 
is zowel een markante verschijning 
als een beest op gitaar en mondhar-
monica. The Backbones, alom be-
kend bij het Bikes ’n Blues publiek, 
is niet zomaar een bluesband, maar 
eentje met de béste muzikanten die 
honderd procent blues zijn! Voor al-
le info: www.bikesnblues.nl. 

Start inschrijving voor 
Popprijs Amstelland 
Amstelveen -Bands uit Noord-Hol-
land kunnen zich inschrijven voor 
de tiende editie van de Popprijs Am-
stelland en Meerlanden. De edi-
tie van 2008 begint zaterdag 9 fe-
bruari en zal bestaan uit maximaal 
vier voorrondes op diverse locaties 
in de regio Amstelland en Meerlan-
den, de finale is in poppodium P60 
te Amstelveen. De prijzen zijn onder 
andere een exportprijs; P60 regelt 
minimaal drie optredens in poppo-
dia door heel Nederland en een op-
namedag in studio Peggy51. 
In elke voorronde spelen maximaal 
zes bands. De bands spelen een set 
van 20 minuten. Deze wordt beoor-
deeld door een deskundige jury. De 
voorrondes vinden plaats in jonge-
rencentra; de Bajes op zaterdag 9 
februari, het Galjoen op zaterdag 23 
februari, Elf91 op zaterdag 8 maart 
en The Mix op zaterdag 22 maart.  
De finale vindt plaats op vrijdag 25 
april, in deze finale staan de 5 bands 
met de meeste punten van alle voor-
rondes en de winnaar van de pu-
blieksprijs. De finalisten worden na 
de laatste voorronde in The Mix be-
kend gemaakt. Om je aan te melden 
voor de Popprijs Amstelland en de 
Meerlanden moet het inschrijffor-
mulier, biografie, demo en eventueel 
een foto uiterlijk 18 januari bij P60 
aan het Stadsplein 100a binnen zijn. 

De inschrijving kan afgegeven of 
opgestuurd worden naar: P60, t.a.v. 
de Popprijs, Postbus 111, 1180 AC 
Amstelveen. Mailen kan naar: pop-
prijs@p60.nl. Het inschrijfformu-
lier is te downloaden op: www.p60.
nl/popprijs. De organisatie geeft 
de voorkeur aan bands uit de regio 
Amstelland en Meerlanden. Bij te-
veel aanmeldingen wordt er op ba-
sis van demo een selectie gemaakt. 
In plaats van een demo kan de band 
ook een myspace pagina of website 
met online nummers opgeven. 
Popprijs Amstelland en Meerlan-
den is een popprijs voor beginnen-
de bands uit Noord Holland zij kun-
nen op deze manier podiumervaring 
opdoen. De popprijs wordt georga-
niseerd door stichting Cardanus en 
poppodium P60. Stichting Carda-
nus is een Amstelveense welzijnsin-
stelling voor sociaal cultureel werk, 
jongerenwerk, opbouwwerk, soci-
ale activering en emancipatie. P60 
is het podium voor pop, cultuur en 
media in Amstelveen. Het poppo-
dium staat midden in het centrum 
van Amstelveen. P60 is goed bereik-
baar met auto en openbaar vervoer 
en heeft alle mogelijke faciliteiten in 
huis.
Voor verdere informatie kun je bel-
len naar P60; 020-3453445 of mail 
naar popprijs@p60.nl. 

Hoofddorp - Hans Visser (Flairck), 
ook bekend door onder meer de 
Hans Visser & Friends concerten, 
ontmoette op een reis door Rusland 
Irena Filippova met haar groep Ka-
lejdoskop: een begrip in Rusland. 
Niet alleen wordt zij geroemd om 
haar verpletterende accordeonspel, 
maar ook om haar gepassioneerde 
stem. Hans Visser en Irena Filippova 
brengen nu samen het (foto)concert 
‘Een reis door Rusland’, waarin zij de 
Russische populaire muziek van de 
laatste decennia en nummers van 
de beroemdste Russische arties-
ten tweetalig brengen. Irena, sinds 
1998 woonachtig in Nederland, ver-

tolkt de sfeervolle muziek van haar 
thuisland in bijna accentloos Ne-
derlands of in haar eigen taal, met 
veel passie recht uit het hart van de 
Russische ziel. Met schitterend fo-
to’s wordt het publiek mee op reis 
genomen door een indrukwekkend 
land. Filippova en Visser worden bij-
gestaan door twee muzikanten. ‘Een 
reis door Rusland’ is op donderdag 
27 december in Het Oude Raadhuis 
te zien om 20.30 uur. 
Kaarten voor ‘Een reis door Rus-
land’ zijn verkrijgbaar via de kassa 
van Schouwburg De Meerse, tele-
foon 023-5563707, of via www.de-
meerse.com.

Gepassioneerde muzikale 
reis door Rusland

Werelddansen bij Nivon
Aalsmeer - Op 10 januari begint 
weer een cursus werelddansen, ge-
organiseerd door NIVON Natuur-
vrienden, afdeling Aalsmeer en om-
streken. De cursus is op donderdag-
avond in de gymzaal aan de Roer-
domplaan in de Hornmeer van 20.00 
tot 21.30 uur. 
Dansen is iets waar veel mensen 
van kunnen genieten, maar om al-
lerlei redenen wordt het niet vaak 
gedaan. Ook kan het dansen ge-
zien worden als een serieuze bijdra-
ge aan de portie nodige beweging. 
Het is gemiddeld inspannend en 
omdat er een korte pauze is, is het 
niet te vermoeiend. Werelddansen is 
een ander woord voor volksdansen. 
Maar omdat de dansen van over de 
hele wereld komen wordt tegen-
woordig wel de term werelddansen 
gebruikt. Er is vakkundige danslei-
ding, de dansen worden goed uitge-
legd en vaak herhaald, zodat ieder-
een het onder de knie krijgt. De kos-

ten zijn voor leden 50 euro en niet 
leden betalen 56 euro. NIVON Na-
tuurvrienden is een internationale 
organisatie. In Nederland beheren 
zij een aantal natuurvriendenhuizen 
en ook campings. Deze organisatie 
stamt nog uit de lang vervlogen tijd 
dat ook mensen met weinig geld de 
natuur in wilden. In een natuurvrien-
denhuis kan men voor weinig geld 
slapen en in mooie gemeenschap-
pelijke keukens zijn eigen potje ko-
ken voor het hele gezin als het moet. 
Wel is het zo dat door allerlei bezui-
nigings- en moderniseringsactiviteit 
het NIVON steeds meer op een Stay 
Okay-organisatie begint te lijken. 
In Aalsmeer wordt onder ande-
re twee keer per maand een lange 
wandeling georganiseerd. Daarnaast 
zijn er museumgroepen, concertbe-
zoek, excursies en vakanties. En dus 
de cursus werelddansen. Voor meer 
informatie en opgave:  Nels de Vries, 
telefoon 0297-322479.

Een kwartet brengt met viool, contrabas, piano en gitaar sfeervolle muziek.

Kerstnachtdienst in de ACG
Aalsmeer - Maandagavond 24 
december om 21.00 uur zet de 
Aalsmeerse CAMA Gemeente, J.P. 
Thijsselaan 18, haar deuren wijd 
open voor de jaarlijkse Kerstnacht-
dienst. Dit jaar een programma van 
muziek, samenzang en overdenking. 
Als bijzondere gast  een kwartet van 
jonge mensen met passie voor ei-
gentijdse sfeervolle muziek. Zij be-

spelen viool, contrabas, piano en gi-
taar. Voorganger Arno Post laat zijn 
gedachten spreken over de woor-
den: ”Ongelofelijk mooi !” De eigen 
combo en zanggroep completeren 
de avond. Na afloop wordt een ieder 
uitgenodigd voor een kopje koffie of 
thee. Parkeren kan om de hoek in 
de Linnaeuslaan. Kijk en luister eens 
op www.ongelofelijkmooi.nl.

Expositie in Oude Raadhuis
“Hond draagt een ketting, 
een vrouw een collier”
Aalsmeer - Wie nog op zoek is 
om voor de kerst een persoonlijk 
cadeau te vinden moet beslist dit 
weekend de tentoonstelling Meet 
my colors in het Oude Raadhuis van 
Aalsmeer gaan zien!
Onder andere worden oogstrelen-
de en draagbare sieraden Rachel 
van Zeijst geëxposeerd. Zij vormt 
al de vierde generatie van een ju-
weliersfamilie en weet dan ook al-
les over sieraden en herkennings-
tekens  door de eeuwen heen.  Zij 
groeide op  temidden van edelste-
nen, in een adembenemend mooie 
wereld. Nog steeds raakt zij in ver-
wondering over geheimzinnige ver-
halen over zeldzame parels. De sie-
raadontwerpster woont en werkt in 
Amsterdam en studeerde aan de 
kunstacademie in Tel Aviv, afdeling 
keramiek en sieraadvormgeving. Het 
maken van sieraden in eigen beheer 
is sindsdien de belangrijkste bezig-
heid, waarbij haar uitgangspunt is 
dat het werk altijd goed draagbaar 
moet zijn. Het dragen van sieraden 
is voor haar een soort taal. De vorm 
van een sieraad kan ook een sym-
bool van iets  zijn; een gebaar van 
liefde of eeuwigheid. Bijna iedereen 
heeft wel een of meerdere sieraden  
als tastbare herinnering aan een 
speciale gebeurtenis of persoon. 
Rachel maakt het liefst een sieraad 
voor zo’n bijzondere gelegenheid. in 
samenspraak met een opdrachtge-
ver. Of het nu flamboyant en fan-
tasievol moet zijn of juist subtiel en 
stijlvol, bij elke gelegenheid heeft zij 
een passend idee. De keuze van een 
sieraad zegt ook veel over de per-
soon: hoe gedurfd je bent, hoe je 
met de mode meegaat en hoeveel 
geld je er voor over hebt. Met haar 
creativiteit en steeds vernieuwen-
de inzichten schept zij een sfeer, 
waarin glamour en eenvoud har-
monieus samen gaan. Haar colliers 
hebben het vermogen om de inner-
lijke schoonheid van degene die ze 
draagt zichtbaar te maken. Parels 
en edelstenen hebben haar voor-

keur; beide materialen zijn gevormd 
door de natuur, waardoor krachtige 
vrije vormen en kleuren ontstaan. 
Uit respect voor het materiaal en 
de geschiedenis kiest zij voor een 
heel pure samenstelling. Elk collier 
is een  compositie van schakels van 
verschillende grootte en vorm. Geen 
twee sieraden zijn precies gelijk aan 
elkaar, juist dat maakt ze waardevol 
en onvervangbaar. Het karakter va-
rieert van robuust tot meer verfijnd. 
Bij het vragen naar de prijs van een 
ketting wordt men vriendelijk door 
Rachel gecorrigeerd: “Een hond 
draagt een ketting een vrouw een 
collier!” Op haar  werktafel en soort 
schatkamer, pronken de meest bij-
zondere stenen afkomstig uit  Ne-
pal en Tibet en kleurrijke parels uit 
China. Liefdevol worden ze in hon-
derden doosjes op kleur en materi-
aal gerangschikt en zorgvuldig met 
de hand geknoopt op zijde. Ze zijn 
gemaakt om heel lang mooi gevon-
den te worden want wie wil er niet 
stralend uit zien en een beetje in-
druk maken? 

Sieraadbespreking
Op zondagmiddag 12 januari van 
15.00 tot 17.00 uur kunt u aanwe-
zig zijn bij de sieraadbespreking van 
Rachel van Zeijst in het Oude Raad-
huis. Zij adviseert bezoekers over 
kleurstellingen  en individuele stijl  
maar ook over reparaties aan oude 
dierbare sieraden.
Indien u zelf nog mooie stenen of 
parels heeft die u vermaakt wilt 
hebben kunt u ze meenemen om er 
een geheel nieuw sieraad van te la-
ten maken. Ook ontwerpt zij nieu-
we sieraden voor bijzondere gele-
genheden in samenspraak met de 
klant. Informatie Stichting KCA: An-
nefie van Itterzon: 020-6737751. De 
expositie Meet my colors duurt nog 
tot en met 20 januari en is gratis te 
bezichtigen in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur.



Gratis ritje met arrenslee en kerstman komt!

Koopzondag in Ophelialaan
Aalsmeer - Het wordt weer gezellig 
in de Ophelialaan, want aanstaande 
23 december wordt een koopzon-
dag gehouden. Nagenoeg alle win-
kels zullen hun deuren openen voor 
het winkelend publiek tussen 11.00 
en 16.00 uur. De hele dag staat de 
arrenslee in de straat en mag jong 

en oud gratis een ritje maken. Ook 
de kerstman bezoekt de Ophelia-
laan en de ondernemers trakteren 
op allerlei lekkernijen. Wat dacht u 
van lekkere hapjes van vishandel 
Veerman, van snackbar De Parel, 
van slagerij Kruyswijk en van Itali-
aans restaurant Lafarfalla. Verder 

gaan charmante dames rond met 
heerlijke kerstkransjes van banket-
bakkerij Hulleman en staat de glüh-
wein klaar bij Wittebol wijn. Vast en 
zeker dat het een heel gezellige en 
smaakvolle zondag wordt in de Op-
helialaan. De ondernemers heten u 
allen van harte welkom.

Kerstvieringen bij de LEG
Aalsmeer - Tijdens de kerstda-
gen organiseert de Levend Evange-
lie Gemeente een tweetal diensten. 
Op maandag 24 december wordt 
een feestelijke kerstnachtdienst ge-
houden met streetdance, veel sa-
menzang en spetterende optredens. 
Aansluitend staat een gezellige re-
ceptie op het programma met live-
muziek in de feestelijke sfeer van 
kerst. De viering begint om 21.00 
uur. Op dinsdag 25 december vangt 
om 10.00 uur de kerstmorgendienst 
aan. Het wordt een kerstviering voor 
jong en oud met samenzang en een 

kerst-musical. Twinkel, twinkel klei-
ne ster is de titel en de musical gaat 
over Twinkel, de kleinste ster uit het 
heelal. Het sterretje wordt uitgeko-
zen om een belangrijke rol te spe-
len tijdens de komst van God’s zoon 
naar de aarde. 
Het gebouw van de Levend Evange-
lie Gemeente staat aan de Boeing 
Avenue 121 in Schiphol-Rijk, net 
over de brug van de Ringvaart aan 
de rechterzijde van de N201. Ieder-
een is van harte welkom. Voor infor-
matie: Kijk op www.leg.nl of bel 020-
6533887.

Kerstvieringen in Dorpskerk
Aalsmeer - In de Dorpskerk vinden 
ook dit jaar weer allerlei kerstvierin-
gen plaats. Het begint op zondag 
23 december al met een heel spe-
ciale kerstfeestviering met alle kin-
deren van de kindernevendienst en 
de jongens en meisjes van de peu-
ternevendienst. Natuurlijk zijn alle 
kinderen in deze kerstfeestviering 
welkom. De viering is in de Dorps-
kerk in de Kanaalstraat en begint 
om 17.00 uur, vanaf 16.45 uur is er 
al van alles buiten rondom de kerk 
te beleven. 
Maandagavond 24 december is er 
een speciale Kerstnachtdienst. In 
deze dienst zullen natuurlijk aller-
lei bekende kerstliederen gezon-
gen worden. Aan deze dienst, die 
om 22.30 uur begint, werkt de man-
nenzanggroep ‘Jeruël’ uit Rijnsburg 
mee. Het orgel wordt bespeeld door 
Ronald van Delft en voorganger is 
dsominee A.J. Fraanje uit Ooster-
wijk.
Op eerste kerstdag, dinsdag 25 de-

cember, is er om 10.00 uur ook een 
feestelijke dienst in de Dorpskerk. 
Hoewel deze dienst om 10.00 uur 
begint, wordt vanaf 9.45 uur mu-
ziek gemaakt en zullen kerstliede-
ren  gezongen worden. Ook op de-
ze eerste kerstdag zullen weer al-
lerlei bekende liederen gezongen 
worden. Er is muziek: natuurlijk van 
het orgel dat door Wim Spaargaren 
wordt bespeeld, maar er is ook mu-
ziek van de eigen Dorpskerk-band, 
deze keer zullen alle zangers mee-
werken. In deze dienst zal voorgaan 
dominee G.H.N. Germans uit Sas-
senheim. 
Halverwege de dienst gaan de kin-
deren naar hun eigen feestelijke 
kindernevendienst met muziek van 
hun eigen band.
Het is duidelijk dat in de oude 
Dorpskerk in deze kersttijd weer 
veel te beleven is voor iedereen. Zo 
biedt de Dorpskerkgemeente aan 
iedereen de mogelijkheid om het 
kerstfeest mee te vieren. 

Kerststukjes en knutselen 
op kerstmarkt in De Spil
Kudelstaart - Gezellig druk was het 
jl. zaterdag tijdens de kerstmarkt in 
De Spil. Ondanks de concurrentie 
van Aalsmeer en Rijsenhout mocht 
organisatie SOW-gemeente ve-
le bezoekers verwelkomen. Maar 
weinigen gingen met lege handen 
naar huis. Het uitgebreide scala aan 
kerststukjes in allerlei vormen en in 
verschillende groottes vonden gre-
tig aftrek, evenals de leuke decora-
ties met voer voor buitenvogels ‘dik’ 
in de smaak vielen. 
Er was glühwein en lekkere erwten-
soep én nieuw: SOW-wijn. De Sa-

men-op-Weg Gemeente Kudelstaart 
presenteerde tijdens de kerstmarkt 
voor het eerst haar ‘eigen’ wijn en 
de eerste voorraad was snel geslon-
ken. Een heel leuke en plaatselijke 
traktatie om cadeau te geven of on-
der de boom te leggen. 
Voor de kinderen stond verf en 
kleurpotloden klaar om mooie teke-
ningen te maken. Hadden hun ou-
ders even de handen vrij om rus-
tig rond te kijken. Even na drie uur 
werd de kerstmarkt met vrolijke ge-
zichten afgesloten. Prima en heel 
gezellig verlopen!

Kerstklaverjassen 
in de Proosdijhal
Kudelstaart - Op donderdag 20 
december organiseren de beheer-
ders van de sporthal een klaverjas-
avond in kerstsfeer in de kantine 
van de Proosdijhal. Het kaarten be-
gint om 20.30 uur en het inschrijf-
geld bedraagt 2,50 euro. Dit bedrag 
is inclusief een kop koffie of thee. 
De te winnen prijzen zijn allen waar-
debonnen. Zin in een gezellige kla-
verjasavond? Dan zeker komen. U/
jij bent van harte welkom. 

Kerstkienen bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op vrijdag 21 december 
organiseert buurtvereniging Oost-
end haar jaarlijkse kerstkienavond. 
Deze begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Iedereen is van 
harte welkom. Er zijn mooie prijzen 
te winnen. Koffie en thee staan van-
af 19.30 uur klaar.

Kerstconcert 3 
koren en Flora
Kudelstaart - Op zaterdag 22 de-
cember geven drie Kudelstaartse 
koren gezamenlijk een kerstconcert 
in de RK-kerk St. Jan Geboorte aan 
de Kudelstaartseweg. Kinderkoor 
De Kudelkwetters, jongerengroep 
Fiore en het 41-jarig bestaande da-
mes- en herenkoor Cum Ecclesia 
zijn voornemens een verrassende 
muziekavond te presenteren met 
heel veel extra’s. 
De koren krijgen instrumentale 
steun van de fanfare en de blokfluit-
groep van muziekvereniging Flora. 
Het kerstconcert begint om 19.00 
uur, kerk open vanaf 18.30 uur, en 
duurt ongeveer negentig minuten. 
De toegang is gratis. Na het con-
cert gaat het kerstfeest verder bui-
ten gevierd worden. Bij de grote 
kerstboom op het kerkplein gaat de 
Kudelstaartse ijsvereniging VZOD 
een koek-en-zopie kraam inrichten 
en wordt warme chocolademelk en 
glühwein geschonken. De muziek 
buiten wordt verzorgd door de Ku-
delstaartse dj Jan Spring in ’t Veld. 
Iedereen is van harte welkom om 
te komen kijken en luisteren én om 
zelf mee te zingen!

Laatste werkdag 
party met Wim 
van Leeuwen
Aalsmeer - Op de laatste werk-
dag, vrijdag 28 december, kan in 
café De Veiling genoten worden van 
een drankje en live muziek. Zo komt 
zanger, entertainer en tekstschrijver 
Willem van Leeuwen optreden. De 
zanger staat bekend om zijn heer-
lijke sfeermuziek van lounge naar 
Frank Sinatra en van muziek uit de 
jaren 60 tot de vrolijkste kroegen-
hits. Ook komt Dymphia Baten-
burg zingen. Dymphia is 14 jaar en 
is echt een aanstormend zangtalent. 
Het geluid en licht is in handen van 
disco 2000 met dj’s Frits en Marten. 
De middag begint om drie uur in de 
middag en zal tot ongeveer elf uur ‘s 
avonds duren. Rond etenstijd mogen 
de bezoekers gratis gebruik maken 
van een buffet  met onder andere 
saté en diverse salades . Natuurlijk 
is de entree ook gratis Café De Vei-
ling is te vinden onder de grote op-
rit naar het parkeerdak van de Bloe-
menveiling ter hoogte van Hans Vis-
ser bloemenexport. Er is voldoende 
parkeergelegenheid.
 

Kunstcadeaus in 
de home-galerie
Aalsmeer - Tot en met januari is 
de home-galerie van Coq Scheltens 
in de Chrysantenstraat 44 gevuld 
met allerlei kunstcadeaus. Er is een 
ruime en afwisselende keuze aan 
schilderijen, tekeningen, beelden, 
sieraden en keramiek van verschil-
lende kunstenaars. Er kan al kunst 
gekocht worden vanaf 10 euro. Ko-
pen kan, maar kijken mag ook. “Vrij-
blijvend bewonderen is altijd goed, 
gezellig en interessant”, aldus Coq 
Scheltens. Vanaf één uur ’s mid-
dags, van donderdag tot en met 
zondag, staat de deur van de galerie 
in het centrum, achter de tv-studio, 
voor iedereen open tot vijf uur. Voor 
meer informatie kan gebeld worden 
naar 0297-343246.

Kerstverhaal door Gerard Zelen

Silhouet van de ziel...
Aalsmeer - Terwijl het koor zijn 
gastoptreden besluit met ,’Nu zijt 
wellekome’ begeleidt de stagiaire de 
oude vrouw naar de lift. “Hoe vond 
u het kerstdiner, mevrouw Koops?”.  
“Heerlijk kind, echt waar!”. ”Dus 
u heeft genoten?”. ”Het was heel 
mooi”. De liftdeur sluit langzaam en 
zonder enige haast klimt hij naar de 
negende etage. Terwijl ze even later 
naar haar kamer sloft, verzucht ze 
moedeloos: ”Waren de feestdagen 
maar weer voorbij. Zonder mijn Kees 
is er niets meer aan”.Binnen klikt ze 
het schemerlampje aan en schui-
felt traag door haar kamer naar  het 
raam. De wereld onder haar heeft 
zich allang diep verstopt in de duis-
ternis. Alleen hier en daar branden 
wat lichtjes van kerstversieringen 
voor de ramen. Een lange eenzame 
avond staat mevrouw Koops weer te 
wachten. Niets zal de stilte doorbre-
ken of het moet het monotone ge-
luid zijn van de pendule, die de tijd 
wegtikt. Met een weemoedige blik 
kijkt ze nu naar zijn foto op het dres-
soir. Zijn eeuwige pretoogjes kijken 
haar aan. Vier en vijftig jaar zijn ze 
samen geweest, dag en nacht. En 
nu is ze alleen. Niemand heeft tijd 
voor haar. Het enige wat ze hoort 
met de kerst is een groet van haar 
enige zoon vanaf een ansichtkaart 
uit het besneeuwde Oostenrijk: Met 
ons gaat alles goed! Met u ook? Ter-
wijl door de radio ,’Stille nacht, Hei-
lige nacht’ klinkt, steekt mevrouw 
Koops voorzichtig een kaars aan. 
Met haar Kees was het vroeger altijd 
een gezellige tijd rondom de kerst. 
Hij kocht dan een kerstboompje en 
versierde het met volle overgave. Het 
mooiste altijd waren de zilveren en-
geltjes met hun trompetjes.  Ineens 
gebeurt er iets vreemds: Het licht 
valt uit. Overal, zelfs buiten. Als een 
toorts in de duistere nacht weerspie-
gelt het raam de kaarsvlam en ver-
licht de kamer van mevrouw Koops. 
Er is plots veel rumoer op de gang. 

Voetstappen lopen op en af langs 
haar deur. Er wordt geklopt: ”Gaat 
het, mevrouw Koops? Er is storing in 
het licht”. “Ik red me wel”. “Zal ik an-
ders even bij u komen zitten”, vraagt 
de stagiaire met een vriendelijke 
stem. Het haakje gaat van de deur. 
“Kindje, hoe heet je eigenlijk?”. “Far-
daouss”. “Dat is een mooie naam!”. 
“Mijn vader zegt dat het tuin van de 
hemel betekent”. “Ben je al lang hier 
in Nederland?”
”Altijd al, ik ben hier geboren”. “Vind 
je het werk leuk?”. “Soms. We moe-
ten van de leiding altijd flink door-
werken en we hebben nooit tijd voor 
een praatje met de mensen”. Me-
vrouw Koops lacht minzaam: “Nu 
gelukkig wel”. “U lijkt op mijn oma, 
die heeft ook van dat mooie wit-
te haar. Ze is mijn lievelingsoma”. 
Het meisje pakt een stoel en gaat 
naast de oude vrouw zitten. “Wan-
neer zet u de kerstboom op?” “Ach 
kindje, voor wie?” Het is even stil. 
Ondertussen is het buiten harder 
gaan sneeuwen. “Wil je een mis-
schien een pepermuntje, maak die 
la maar open”. Bij het zoeken naar 
de rol pepermunt rommelt ze wat in 
de la. Plots houdt ze een foto in haar 
hand en de oude vrouw kijkt haar 
verdrietig aan:  “Dat is onze trouw-
foto. Kees is nu bijna een jaar ge-
leden overleden en ik mis hem nog 
iedere dag”. Mevrouw Koops from-
melt zenuwachtig wat met haar zak-
doek.. Fardaouss houd haar magere 
handjes vast. De vlam van de kaars 
speelt nu een schaduwspel met de 
twee mensen op de muur. Opeens 
verschijnt er een schaduwbeeld op 
dezelfde muur. De stagiaire schrikt 
op, maar bij de oude vrouw komt 
er een glimlach van herkenning op 
haar gezicht: “Mijn Kees”. “Is er iets, 
mevrouw Koops?” “Kijk daar, op de 
muur!” Tranen biggelen over haar 
wangen als ze even later met tril-
lende vingers de contouren van het 
schaduwbeeld van haar Kees betast. 

“Oh lieverd, wat heb ik je toch ge-
mist”. Troostend slaat het meisje nu 
haar arm om de frêle schouders van 
mevrouw Koops. “U moet wel heel 
veel van hem gehouden hebben”. 
De vlam flakkert nu wild alle kanten 
op. Zo onverwacht als het beeld op 
de muur is gekomen, zo ook is het 
weer snel verdwenen.
“Kind, wat ben ik blij dat je vanavond 
bij me bent”. Tranen van geluk staan 
nu in haar ogen. ”Mag ik je een kus 
geven?” Net op het moment dat de 
stagiaire haar wang liefdevol naar 
de oude vrouw toe draait, springt 
overal weer het licht aan. “De sto-
ring is voorbij, mevrouw Koops”. 
”Jammer, ik vond het gezellig met 
je, kindje”. ”En ik met u. Ik hoop al-
leen dat niemand boos op me is dat 
ik zo lang weg ben gebleven”. “Ach 
kind, waren er maar meer mensen 
die eens de tijd namen voor elkaar”. 
Mevrouw Koops pinkt een traantje 
weg en voordat ze afscheid neemt 
wenkt ze Fardaouss naar zich toe: 
“Hier, neem het rolletje pepermunt 
lekker mee, voor straks onderweg”. 
“Dank u wel, u bent echt lief”.  Ont-
roerd nemen ze afscheid van elkaar.  
Het haakje gaat er weer op. Farda-
ouss fietst later die avond weg over 
de besneeuwde straten naar huis.
Nog even kijkt ze naar de negen-
de etage. Vanuit de verte zwaait ze 
liefdevol naar mevrouw Koops. Ter-
wijl door de radio: ‘Wij komen teza-
men, onder ’t sterreblinken’  klinkt, 
jagen de sneeuwvlokken voor het 
raam voorbij. Die avond blonk er bij 
mevrouw Koops ook een ster. Als 
een schaduwbeeld van zijn ziel ver-
scheen Kees als een wonder voor 
haar in de duisternis. Even was de 
donkere kerstnacht gevuld met licht. 
Ze kijkt nu naar zijn foto. Een tevre-
den glimlach komt op haar gezicht:
“Prettige kerst, lieverd”. Kees zwijgt, 
maar zijn pretoogjes zeggen ge-
noeg: “Jullie ook, een prettige kerst 
allemaal!”.

Kaarten in Ouwe
Aalsmeer - Voor de laatste maal dit 
jaar wordt er aanstaande zaterdag 
22 december gekaart om een diner 
voor twee. Het klaverjassen begint 
om 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur en 
iedereen, jong en oud, is welkom. 
Deelname is gratis. De Oude Veiling 
is gevestigd in de Marktstraat in het 
centrum.

Goed doen, het ultieme kerstgevoel?
‘De mooiste baan ter wereld’
Aalsmeer - Sinterklaas heeft ons 
land weer verlaten. We richten ons 
al snel weer op kerst. Lichten uit, 
kaarsen aan. Kerstdiners met fami-
lie en vrienden worden voorbereid. 
De donkere dagen worden zoals elk 
jaar opgelicht met warmte en ge-
zelligheid. Toch staat kerst ook voor 
bezinning. Een goed moment om 
stil te staan bij hen die het minder 
goed hebben. Je ziet steeds meer 
bedrijven die hun medewerkers te-
genwoordig een alternatief bieden 
voor het traditionele kerstpakket in 
de vorm van een bijdrage aan het 
goede doel. We openen ons hart en 
doen vaker vrijwilligerswerk. Goed 
doen, is dat het ultieme kerstgevoel? 
Wat moet het dan heerlijk zijn om bij 
een charitatieve organisatie te wer-
ken. Rolien Sasse, directeur van Si-
mavi kan dit volledig beamen.
Sasse: “Simavi ondersteunt hele 
concrete projecten die direct de ge-
zondheid verbeteren van de arm-
ste mensen in ontwikkelingslan-
den. Vaak zit dat in hele basale za-
ken, zoals een WC om hygiënisch te 
kunnen leven. Je staat er niet snel 
bij stil, maar elke 17 seconden sterft 
een kind door diarree. Dat komt on-

der meer door slechte hygiëne. Met 
de aanleg van simpele toiletten en 
voorlichting kan kindersterfte sterk 
worden teruggedrongen. Het is ge-
weldig om te zien wat ons werk te-
weeg brengt. Het heeft direct effect 
op de gezondheid, maar ook op de 
waardigheid van mensen. En zelfs 
hun veiligheid: Meisjes lopen nu het 
risico verkracht te worden omdat ze 
in de bosjes hun behoefte moeten 
doen, of daarvoor wachten tot het 
donker is. Dan houden ouders ze 
liever thuis van school. Het blijkt dat 
wc’s op scholen direct effect heeft 
op het onderwijs voor meisjes. Dat 
was voor mij een enorme openba-
ring! Ik voel me echt bevoorrecht om 
hier aan te kunnen bijdragen. Ik heb 
de leukste baan ter wereld. Vooral 
omdat je continu mag samenwer-
ken met bezielde mensen. Vaak is 
dat hulp uit onverwachte hoek. Bij-
voorbeeld van serviceclubs als de 
Rotary of het bedrijfsleven. Ze zijn 
volledig overrompeld wanneer ze 
horen dat 2,6 miljard mensen geen 
gebruik kunnen maken van een toi-
let en er jaarlijks 1,8 miljoen men-
sen, vooral kinderen, sterven aan di-
arree. Het is hartverwarmend om te 

zien welke bijdragen worden gele-
verd aan het Hoge Nood fonds dat 
speciaal voor dit probleem is opge-
richt. Dit fonds financiert de aan-
leg van wc’s op scholen in ontwik-
kelingslanden en de bijbehorende 
voorlichting over hygiëne. Dit jaar is 
Simavi en het Hoge Nood fonds bij-
voorbeeld beneficiant geweest van 
een sponsorloop, een benefietdiner 
en een lezing. Er is zelfs een horeca-
bedrijf die schoteltjes bij de wc voor 
het Hoge Nood fonds heeft neerge-
zet. Met het ingezamelde geld leg-
gen lokale partners in Azië en Afri-
ka toiletten en watervoorzieningen 
aan. Met 150 euro help je een klas 
naar de wc. Voor 1500 euro worden 
er toiletblokken voor een kleine ba-
sisschool geplaatst. Goed hé.”

Werken voor een goed doel wordt 
steeds populairder en dat is positief! 
Weg van het individualisme, terug 
naar een betrokken samenleving, 
dat is een goed streven voor 2008. 
Geïnspireerd geraakt? Surf eens op 
internet wat je allemaal kan doen! 
Vrijwilligerswerk, een inzamelings-
actie, een alternatief kerstcadeau: 
Ieder steentje draagt bij.

Kaarten om vleesprijzen
Aalsmeer - Menigeen loopt al met 
de kerstgedachte rond of het lijkt er 
op bij buurtvereniging Hornmeer. 
De afgelopen weken was het of de 
heren of de dames boven aan, maar 
afgelopen week zijn de winstplaat-
sen onderling verdeeld. Het was, al-
dus de kaarters, weer een ouder-
wets gezellige kaartavond. De sfeer 
zat er goed in. Al na de eerste partij 
was te merken dat er hoog gekaart 
zou worden. Partijen van 2000 wer-
den er gehaald. Ook de tweede en 
derde partij waren duels van hoge 
klasse. Men zou haast zeggen hier 
waren de toppers van Aalsmeer be-
zig. Na twee partijen was ook voel-
baar dat Anton van de Polder hoge 
ogen zou gaan gooien. Ook bij het 
traditionele jokeren ging het er be-
hoorlijk aan toe. Het klaverjassen is 
uiteindelijk ook gewonnen door An-

ton van de Polder met 5847 pun-
ten. Op plaats twee is Miep Bloe-
men geëindigd met 5424 punten, 
op drie Paul Schouten met 5154 pu-
nen, op vier Tiny van de Polder met 
5115 punten en op vijf George Lem-
merzaal met 5010 punten. Bij het jo-
keren was de hoogste eer voor Nel 
Schouten met 277 punten en de 
poedelprijs was dit keer voor Rina 
Tas met 444 punten.
Vrijdag 21 december is er weer kop-
pelklaverjassen, met als inzet van 
vleesprijzen. Het is zo dat iedereen 
een prijs heeft. De buurtvereniging 
wil hiermee hun kerstgedachte aan 
iedereen overbrengen deze avond. 
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per 
persoon. Vanaf 20.00 uur worden de 
kaarten geschud in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur.
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“Onbehoorlijk bestuur van gemeente”

Bewoners Rietlanden boos over 
afstand en hoogte van school
Kudelstaart - Geschrokken, ver-
ontrust en boos zijn de nieuwe be-
woners van blok 8 en 9 in het pro-
ject De Rietlanden over de afstand 
en hoogte van het te bouwen scho-
lencomplex dat toch wel erg dicht 
gebouwd gaat worden op hun hui-
zen in deze wijk. “Er is mijns in-
ziens sprake van onbehoorlijk be-
stuur”, laat Richard Bos, voorzitter 
van de kopersvereniging Iris Dahlia 
Windsor in een schrijven aan burge-
meester, wethouders en de fracties 
weten. Het scholencomplex gaat ge-
bouwd worden op slechts tien meter 
afstand van de achterzijde van de 
nieuwe woningen en is maar liefst 
elf meter hoog. “Hierdoor treedt een 
enorm licht verlies als mede scha-
duwvorming op waarvan de bewo-
ners het gehele jaar last hebben 
en zeker geen zon in de tuin zullen 
hebben”, vervolgt Richard. “Boven-
dien krijgen ze een beroerd uitzicht 
op een nagenoeg blinde muur van 
elf meter hoogte.” 

Onevenredig
En dat terwijl het nog anders kan, 
de eerste paal is nog niet de grond 
ingeslagen en er is ruimte om het 
gebouw op te schuiven. De school 
komt namelijk op zo’n dertig meter 

van de bestaande bebouwing in de 
Madame Curiestraat en de hoog-
te van het gebouw is hier ook nog 
eens aanzienlijk lager. “Het is on-
evenredig. Waarom kan de afstand 
tot de nieuwbouwwoningen en de 
bestaande bebouwing niet gelijk, 
beiden op twintig meter? Behoorlijk 
bestuur zou de afstand voor oud- en 
nieuwbouw op twintig meter gehou-
den hebben, zodat beider belangen 
en recht gelijk behartigd zou zijn.” 
En, gaat Richard verder: “Dit is ui-
termate onevenredig en doe inbreuk 
op de rechten van de toekomstige 
bewoners die diep in de buidel heb-
ben getast voor een nieuwe woning. 
Geen hartelijk welkom in hun nieu-
we gemeente.” 

Blinde muur
Zuur is het verder ook dat de muur 
waar de bewoners van de Mada-
me Curiestraat op uit gaat kijken, 
wel opgevrolijkt gaat worden met 
bomen en de uitkijk voor de nieu-
we bewoners van blok 8 en 9 een 
blinde muur blijft. Uiteraard heeft 
de voorzitter van de kopersvereni-
ging al aan de bel getrokken bij de 
gemeente, maar kreeg eigenlijk de 
knijper op de neus. “Ik heb verschil-
lende gesprekken gehad met mede-

werkers van Bouw en Woningtoe-
zicht, maar zij nemen het standpunt 
in dat er niets meer te veranderen 
is. We hadden ons maar beter moe-
ten laten informeren. Er werd mij 
gezegd: Het is niet ons probleem, 
maar een probleem voor u als nieu-
we bewoners. Zo gaat een gemeen-
te dus blijkbaar om met haar nieuwe 
bewoners.” 
Met verantwoord wethouder Berry 
Nijmeijer heeft Richard inmiddels 
ook contact gehad, maar ook dit ge-
sprek verliep niet echt soepel. In een 
mail aan alle leden van de kopers-
vereniging schrijf hij: “De wethou-
der heeft toegezegd nogmaals naar 
de bouwplannen te zullen gaan kij-
ken. Maar veel hoop gaf hij niet. Hij 
zei namelijk ook dat de gemeente 
er hoogst waarschijnlijk niets aan 
gaat doen. Ik ben heel benieuwd of 
de gemeente haar fatsoen ten op-
zichte van de nieuwe bewoners als-
nog laat gelden en dus de afstanden 
tussen de bestaande bebouwing en 
nieuwe huizen evenredig uit gaat 
laten voeren.” Richard besluit som-
ber: “Mijns inziens blijft er niets an-
ders over dan een kort geding aan 
te spannen of een bodemprocedure 
te volgen om tot een uitstel van de 
bouw te komen.” 

Na besluitvorming vier weken ter inzage

Groen licht voor camera 
toezicht in APV
Aalsmeer - Er wordt maar vijf mi-
nuten over gesproken in het be-
raad vanavond volgens het verga-
derschema, maar de ‘regels’ in de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
zijn best meer aandacht waard. In 
de APV staat bijvoorbeeld dat er 
niet zo maar evenementen georga-
niseerd mogen worden, lopen de-
ze uit de hand dan mag de burge-
meester het stopteken geven. Bijna 
overal moet vergunning voor aan-
gevraagd worden, ook voor ven-
ten, garageverkoop, snuffelmarkten 
en optochten. De APV zegt verder 
dat het verboden is om in het open-
baar iemand uit te jouwen, toe- of 
na te schreeuwen of met aanstoot 
gevende taal lastig te vallen. Ook is 
het verboden om alcohol op straat 
te drinken, overlast te veroorzaken 
middels (teveel) geluid door mu-
ziek, bromfietsen én huisdieren en 

inbrekerswerktuigen te vervoeren in 
nabijheid van winkels. Vernielingen 
plegen mag natuurlijk ook niet en 
om dit een halt toe te roepen mag, 
nieuw in de APV, op plaatsen waar 
handhaving van de openbare orde 
noodzakelijk is vaste camera’s ge-
plaatst worden voor een bepaalde 
duur. In de APV is ook een regel 
opgenomen over seksinrichtingen. 
Enkele jaren geleden is door bur-
gemeester, wethouders en de frac-
ties besloten om seksinrichtingen 
in heel Aalsmeer te verbieden, maar 
dit neemt niet weg dat de gemeente 
dit artikel nu weg kan laten uit de 
verordening. Sterker nog, het aan de 
orde stellen biedt de mogelijkheid 
om een gedifferentieerd vergun-
ningstelsel in te voeren. Om seksin-
richtingen en escortbedrijven te re-
guleren moet een vergunning aan-
gevraagd worden en deze starten 

kan en mag alleen in daartoe aan-
gewezen gebieden, niet in woon-
wijken in ieder geval. Wat ook niet 
mag: Voertuigen op de openbare 
weg te koop aanbieden en defecte 
voertuigen achter laten op parkeer-
plaatsen. “Het vormt een ontsierend 
element in het straatbeeld”, aldus de 
omschrijving in de APV. Ook niet: 
Afvalstoffen verbranden of anders-
zins vuur stoken, wild kamperen en 
wild plassen, winkelwagentjes on-
beheerd op de weg achter laten, 
plakken en kladden op onroeren-
de zaken, bespieden van personen 
en drugs te verhandelen op straat. 
Na de korte behandeling in het be-
raad vindt de besluitvorming over 
de weer geactualiseerde Algemene 
Plaatselijke Verordening plaats in de 
raadsvergadering. Vervolgens komt 
de APV vier weken ter inzage te lig-
gen in het gemeentehuis.

Stedenbouwkundig plan aan omwonenden gepresenteerd

Nieuwe inrichting voor 
gebied rond Spoorlaan
Aalsmeer - De Spoorlaan en di-
recte omgeving is het eerste gebied 
dat als gevolg van de omlegging van 
de huidige N201opnieuw wordt in-
gericht. Het deelgebied Spoorlaan 
- Spoorviaduct wordt in de perio-
de 2008 - 2012 in ontwikkeling ge-
bracht. Het stedenbouwkundig plan 
voor dit gebied is in concept klaar 
en afgelopen maandag 17 decem-
ber is het plan tijdens twee infor-
matiebijeenkomsten gepresenteerd 
aan de omwonenden. In de middag-
uren in het Rode Kruisgebouw aan 
de Spoorlaan en in de avonduren in 
De Schakel aan de Cyclamenstraat. 
Het was de uitdrukkelijke wens van 
het college van B&W om bewoners 
en de wijkraad intensief bij de plan-
vorming te betrekken om zo tot een 
gezamenlijk plan te komen. Er is een 
werkgroep opgericht bestaande uit 
omwonenden, vertegenwoordigers 
van de wijkraad en opbouwwerk 
om samen met Ontwikkelingsbedrijf 
&2=1 aan de slag te gaan om invul-
ling te geven aan het gebied Spoor-
laan. In vier bijeenkomsten zijn de 
wensen van de omwonenden geïn-
ventariseerd en gecombineerd met 
de randvoorwaarden van de ge-
meente. Tijdens de informatiebij-
eenkomst in het Rode Kruisgebouw 

presenteerde Wouter Würdemann 
van Ontwikkelingsbedrijf &2=1 het 
concept van het stedenbouwkun-
dig plan. 

Start mogelijk in augustus 2008
De eerste fase betreft de verdere 
opwaardering van de Spoorlaan tot 
een groene en kenmerkende woon-
straat. Tussen Spoorbaanviaduct en 
Baanvak en Spoorlaan zullen nieu-
we woningen verrijzen die in archi-
tectuur aansluiting vinden bij de 
Spoorlaan en Achter de Wilgen. De 
volgende twee fases betreffen de 
bouw van twaalf woningen, ieder 
voorzien van twee parkeerplaatsen 
op het eigen terrein, terwijl er buiten 
het terrein nog acht extra parkeer-
plaatsen worden aangelegd en de 
ontwikkeling van een appartemen-
tengebouw voor zestig appartemen-
ten langs de Burgemeester Kaste-
leinweg, die wat betreft de hoogte 
aansluiting vindt bij de bestaande 
bebouwing langs deze weg. De be-
staande zelfvoorzieningen en de JOP 
zullen binnen dit deelplan een nieu-
we plek krijgen en er komt ook een 
voetbalkooi. De eerste fase zal naar 
verwachting gaan starten in augus-
tus 2008. Verder wordt gedacht aan 
een waterpartij. Of het huidige Ro-

de Kruisgebouw kan blijven staan 
is nog niet zeker en veiligheidshal-
ve is in het concept ook een alter-
natief aangegeven. De verkeersaf-
wikkeling tijdens en na de bouw-
werkzaamheden vraagt de nodige 
aandacht en komt binnenkort aan 
de orde als het verkeervervoerplan 
voor Aalsmeer wordt behandeld. 
Handhaving van waardevol groen 
komt ook ter sprake en tijdens de 
bouwwerkzaamheden worden de-
ze bomen extra beschermd via een 
“vitaminestoot”. Met het waterschap 
wordt nog contact opgenomen om-
dat er, zoals elders in Aalsmeer ook 
het geval is, nogal wat wateroverlast 
is. Het zijn slechts een paar opmer-
kingen die wethouder Berry Nijme-
ijer, die ook aanwezig was en Wou-
ter Würdemann in de oren geknoopt 
zullen hebben. Het concept steden-
bouwkundig plan wordt op 24 ja-
nuari aanstaande voor besluitvor-
ming voorgelegd aan de gemeente-
raad en daarna zal de gemeente de 
procedures starten om de uitvoe-
ring van het plan mogelijk te maken. 
Omdat de herinrichting van het ge-
bied niet afhankelijk is van de om-
legging van de huidige N201, zal dit 
project nog voor de omlegging ge-
realiseerd kunnen worden. 

Amsterdam Zuid-Oost voldoet aan huisvestingsbehoefte

Vertrek Endemol Nederland 
uit Aalsmeer nader toegelicht
Aalsmeer - Eind november is be-
kend geworden dat Endemol Ne-
derland in de zomer van 2010 gaat 
verhuizen van Aalsmeer naar Am-
sterdam Zuid-Oost. De directie van 
Endemol Nederland had er behoef-
te aan de voorgenomen verhui-
zing nader mondeling toe te lich-
ten en afgelopen vrijdagmiddag 14 
december bracht directeur Paul de 
Man, bij Endemol Nederland ver-
antwoordelijk voor de bedrijfsvoe-
ring en veel van de ondersteunende 
afdelingen en diensten, een bezoek 
aan het Aalsmeerse gemeentehuis. 
In de werkkamer van burgemeester 
Pieter Litjens werd in het kort uit-
gelegd waarom de verhuizing naar 
Amsterdam Zuid-Oost noodzake-
lijk is, ondanks de goede contacten 
en de prettige samenwerking die in 
het verleden in Aalsmeer zijn opge-
bouwd, eerst onder de toenmalige 
bedrijfsnaam Joop van den Ende 
Producties en later Endemol Neder-
land. In 2010 loopt het huidige huur-
contract af en na diverse onderzoe-
ken, waarin de voormalige bloemen-

veiling ook is meegenomen blijkt de 
nieuw te bouwen vestiging nabij de 
Amsterdam Arena het beste te vol-
doen aan de toekomstige huisves-
tingsbehoefte.

ECA verhuist niet mee
Belangrijke criteria waren de uit-
straling van de locatie en het pand, 
de bereikbaarheid vooral per open-
baar vervoer, flexibiliteit, geogra-
fische ligging en de prijs/kwaliteit 
verhouding. De moderne uitstraling, 
de concentratie van entertainment 
en de ambitieuze toekomstplannen 
die het gebied kenmerken passen 
goed bij Endemol Nederland en ook 
het Endemol-bedrijf SNP Holding, 
bestaande uit René Stokvis Produc-
ties, 625 TV Producties, TVBV en 
S&V Fiction zal zich hier gaan vesti-
gen. Het nieuwe gebouw biedt ruim-
te aan studio’s, studiofaciliteiten en 
kantoren en die unieke combinatie 
is bij Endemol Nederland gaan ho-
ren en het is belangrijk dat dit zo 
blijft. Alvorens de keuze op Amster-
dam Zuid-Oost viel is ook nog geke-

ken op meerdere locaties in de drie-
hoek Amsterdam-Noord, Hilversum 
en Schiphol. Event Centre Aalsmeer 
(ECA) is sinds 2000 geen onderdeel 
van Endemol Nederland en verhuist 
niet mee en dit betekent dat ECA 
binnenkort met de eigenaar van het 
voormalige veilinggebouw om de 
tafel moet gaan zitten om een nieuw 
huurcontract af te sluiten, mits ECA 
in Aalsmeer gehuisvest wil blijven. 
Endemol Nederland staat hier dus 
helemaal buiten. Burgemeester Pie-
ter Litjens vindt het jammer dat En-
demol Nederland Aalsmeer verlaat, 
maar heeft ook begrip voor het ge-
geven dat er gekozen is voor Am-
sterdam Zuid-Oost. Natuurlijk heeft 
dit vertrek gevolgen voor de econo-
mie in Aalsmeer en het gemeente-
bestuur streeft er naar om samen 
met de eigenaar van het complex en 
andere belanghebbenden voor een 
goede invulling te zorgen want dat 
is van belang met het oog op het 
woon- en leefklimaat in Aalsmeer in 
het algemeen en het Dorp in het bij-
zonder. 

Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Kudelstaart

Vanavond beraad en raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
20 december, vinden de laatste ver-
gaderingen in 2007 voor de raads-
fracties plaats in het gemeentehuis. 
De ‘praatavond’ begint om 20.00 uur 
met het beraad onder voorzitter-
schap van Joop Vuijk van het CDA 
en wordt na een onderbreking ge-
volgd door de raadsvergadering met 
aan het roer burgemeester Pieter 
Litjens. Het beraad begint met de 
hamerstukken jaarrekening 2006 en 
begroting 2008 van de Geneeskun-
dige Hulpverlening bij Ongevallen 

en Rapen, concept Algemene Plaat-
selijke Verordening, welstandscrite-
ria Green Park Aalsmeer. Behandel-
stukken zijn het vaststellen van het 
gewijzigde bestemmingsplan Ku-
delstaart en de kadernota Wmo-be-
leid. Gediscussieerd wordt er verder 
over de beleidskaders voor kamer-
verhuur, het voorstel van b&w om de 
kosten van vandalisme te publice-
ren in deze krant en op de internet-
site om inwoners bewust te maken 
van alle kosten door vernielingen 
en laatste agendapunt is aanbeve-

ling begrotingsproces.  Het beraad 
wordt besloten met de rondvraag. 
Na een korte onderbreking neemt 
rond kwart voor elf de burgemees-
ter de voorzittershamer ter hand 
voor de raadsvergadering. Ingeko-
men stukken van Aalsmeerse in-
woners en instellingen worden be-
sproken, evenals alle hierboven ge-
noemde onderwerpen. De sluiting is 
gepland rond 23.00 uur. Het beraad 
en de raadsvergadering in het ge-
meentehuis zijn openbaar, publiek 
is welkom.

Minder druk Aalsmeerbaan?!
Aalsmeer - Sinds afgelopen vrij-
dag 14 december is de preferen-
tievolgorde voor het baangebruik 
op Schiphol gewijzigd. Wanneer de 
weersomstandigheden dat toestaan 
wordt bij voorkeur gestart en geland 
in zuidelijke richting. Dit geldt voor 
zowel de dag- als de nachtperiode. 
Sinds 13 april van dit jaar gold als 
eerste voorkeur voor het baange-
bruik starten en landen in noorde-
lijke richting. 
Alleen ten tijde van het groot on-
derhoud aan de Kaagbaan van 3 tot 
en met 18 september had zuidelijk 
baangebruik de eerste preferentie. 
Sinds vrijdag wordt nu de Polder-
baan, alleen of in combinatie met de 

Zwanenburgbaan, bij voorkeur in-
gezet voor landend verkeer uit noor-
delijke richting. De Kaagbaan, alleen 
of in combinatie  met de Aalsmeer-
baan, zal daarbij worden gebruikt 
naar zuidelijke richting. 
Dit geldt voor zowel starts als lan-
dingen. In haar persbericht laat de 
Luchtverkeersleiding Nederland 
verder weten dat de Aalsmeerbaan 
sinds vrijdag weer alleen tijdens de 
overgangen tussen de piekperiode 
als vierde baan ingezet wordt. 
Dan was er maandag, dinsdag en 
woensdag jl. vast sprake van piek-
periodes, want het was superdruk 
op deze vliegroute over het indu-
strieterrein, de Stommeer en de 

Aalsmeerder- en Oosteinderweg…
De preferentievolgorde is het stuur-
middel voor de luchtvaartpartijen 
om de verdeling van de geluidbelas-
ting rond Schiphol in balans te hou-
den. Daarmee moet worden voorko-
men dat de toegestane norm voor 
de geluidbelasting in de handha-
vingspunten rond de luchthaven in 
een gebruiksjaar wordt overschre-
den. 

De nieuwe preferentievolgorde ein-
digt volgend jaar oktober, maar naar 
verwachting zal de preferentie dit 
gebruiksjaar één of meerdere keren 
worden gewijzigd. Meer weten? Kijk 
op www.luchtverkeersleiding.nl.
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Inzet goede doelen ondersteunen dicht bij huis

Stichting ‘Aalsmeer Helpt’ 
van start gegaan!

Voorzitter Chris Bosse van stichting ‘Aalsmeer Helpt’ op bezoek bij 
burgemeester Pieter Litjens.

Aalsmeer - Het lijkt wel een zo-
veel  jaar getrouwd echtpaar dat 
met een bos bloemen op de foto 
gaat, samen met de burgemees-
ter. Alleen was die er niet bij, af-
gelopen donderdag. Vele jaren 
getrouwd zijn Lies en Herman 
van der Werf wel, maar nog niet 
zo lang dat ze bezoek krijgen 
van de eerste burger. Het boeket 
kwam van de Nieuwe Meerbode, 
de krant die Lies en Herman al 
weer heel wat jaren bezorgen. 
Om precies te zijn: ze lopen de 
Meerbode sinds 2001. 

Niet zo heel erg lang toch, zult u 
denken, maar vaak zijn de kran-
tenlopers tieners en die nemen de 
bezorgtaak meestal maar een paar 
jaar op zich. Lies en Herman zijn 
echter al zeventig! Lies dan bijna, 
want ze moet nog zeventig worden. 
Haar man is 73. Dat ze nog een job 
hebben na hun pensionnering vin-
den ze niks ongewoons. “Het is heel 
leuk om te doen en we denken voor-
lopig nog niet aan stoppen”, vinden 
beide twee trouwe bezorgers. “De-
ze mensen zijn niet alleen trouw met 
hun wekelijks bezorgwijken, maar je 
kunt ze ook bellen als er een ande-
re loper uitvalt. Lies en Herman be-
zorgen trouwens het langst, het zijn 
echt fijne mensen waar je altijd een 
beroep op kunt doen”, aldus Marco 
Zoeteman van VerspreidNet. Ver-
spreidNet BV verzorgt de versprei-
ding voor de Nieuwe Meerbode in 
Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht en 
van de andere acht kranten in onder 
andere Kennemerland. 

Geen geraniums
De Meerbodes worden elke don-
derdag aan het eind van de och-
tend bij Lies en Herman gebracht en 
rond de klok van één uur gaan de 
twee op pad om hun wijk te lopen, 
of te fietsen. Lies loopt de wijk in de 
buurt waar zij en haar man wonen: 
de Anjerlaan, Ophelialaan en om-
geving. “Ik bezorg in de wijk aan de 
andere kant van de provinciale weg, 
Mensinglaan, Gloxininastraat, Hor-
tensialaan...”, vertelt Herman. “In to-

taal bezorgen we 410 kranten. Als er 
reclame bij zit vouwen we de folders 
er samen snel in, zodat we toch op 
tijd de krant in de bussen kunnen 
doen.” Ze gaan vlot op pad om voor 
drieën de Meerbodes rond te bren-
gen. De twee gaan door de spreek-
woordelijke weer en wind en soms 
kan het zo zijn dat door erg slecht 
weer de krant een dagje later wordt 
gebracht, maar verzaken doen de 
twee nooit. 
Hoe zijn ze ooit op het idee geko-
men om kranten te gaan bezorgen? 
Lies: “Een man die een paar stra-
ten verder woont hield er mee op 
en ik dacht, dat is wat voor ons.” 
De twee trouwe bezorgers zijn een 
goed voorbeeld van het gezegde 
‘niet achter de geraniums willen zit-
ten’. Niet dat er geen aanleiding was 
om er mee te stoppen, gezien de li-
chamelijke ongemakken waarmee 
het tweetal te kampen had. Zon-
der in detail te treden heeft het paar 
flink wat ellende moeten meema-
ken. Zowel Herman als Lies zijn ern-
stig ziek geweest en het getuigt van 
een sterk karakter dat de twee hun 
bezorgwerk gewoon zijn blijven uit-
oefenen. “Als de één in het zieken-
huis lag, nam de ander de wijk over”, 
legt Lies uit. Leuk was het allemaal 
niet maar de mensen die het twee-
tal kent, waar ze al jaren de krant 
brengen, leefden wel mee. Dat doen 
ze zelf ook. Laatst nog, bij een over-
lijden in de wijk, stopt Lies een kaart 
in de bus. 
Het sociale aspect trekt hen aan in 
dit werk. “Je komt overal en leert 
de mensen kennen en omgekeerd. 
Sommigen leefden erg mee met ons, 
toen Lies in het ziekenhuis lag of dat 
ik door ziekte niet kon bezorgen”, 
vertelt Herman. “Niet alleen de so-
ciale contacten zijn fijn aan dit werk 
maar ook het buiten zijn en lekker 
wat beweging pakken”, vult Lies 
aan. Geen geraniums dus, voor het 
stel. Wel hobby’s. De tuin van hun 
woning geeft de ene hobby prijs: 
vogels. In grote hokken in de ach-
tertuin huizen prachtige kromsna-
vels en andere soorten. Ook in huis 
zijn een paar kooien met siervogels. 

Herman heeft aardigheid in zijn vo-
gelhobby en was jarenlang betrok-
ken bij de vogelvereniging, de laat-
ste tijd ook weer als bestuurslid. 
“Iedereen die hier op de koffie komt 
zit graag in de keuken”, vertelt Lies, 
terwijl ze nog eens inschenkt. Gezel-
lig is het aan de keukentafel, waar 
Lies en Herman vertellen over hun 
twee kleinkinderen (de andere hob-
by), twee dochters van hun jongste 
zoon. 

Vroeger
Ze zijn maar wat trots op hun lieve 
meiden, dat is wel te zien aan de di-
verse foto’s die te zien zijn aan de 
wand in de woonkamer. Hun oudste 
zoon is chauffeur van beroep. Reed 
hij eerst in het buitenland, de laat-
ste jaren heeft hij bewust de keuze 
gemaakt om in Nederland te rijden. 
Wel zo handig met ouders die ook 
al een jaartje ouder zijn. “Hij haalt 
en brengt ons als het moet, want ik 
stap de auto niet meer in”, zegt Her-
man. De jongste zoon werkt bij Bos-
man Kassenbouw en is heel handig, 
als er hulp nodig is bij zijn pa en ma 
staat ook hij klaar.
Voor deze job werkte Lies in de 
huishouding en Herman eerst bij 
Epifanes (lakstoker), later bij de vei-
ling. Lies: “Vanaf mijn dertiende heb 
ik gewerkt tot vorig jaar en toen was 
het genoeg.“ Door de aanhoudende 
pijn in beide armen - door jarenlan-
ge belasting - vond ze er geen aar-
digheid meer in. Het lopen met de 
kranten in de buitenlucht is van een 
heel andere orde maar was voor 
haar een beslissing waar ze geen 
spijt van heeft. 
Het werk houdt hen op de been,  
hoewel ze echt wel hun pakkie na-
re lichamelijke ongemakken hebben 
gehad. Lies en Herman blijven opti-
mistisch en houden niet van verza-
ken. Ze blijven niet alleen elkaar (al 
bijna 45 jaar) maar ook de Meerbo-
de trouw! Waar vind je ze nog, zulke 
trouwe bezorgers? De Meerbode is 
heel blij met de twee en wenst hen 
vanaf deze plaats fijne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.
Door: Joke van der Zee.

Bloemen voor de meest trouwe bezorgers van de Nieuwe Meerbode: Lies en Herman van der Werf.

Geld voor project drugsverslaafden in Wit-Rusland

Hulp OSA meer dan welkom 
bij stichting ‘De Brug’
Aalsmeer -  Stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) is in 
1983 door de gemeente Aalsmeer in 
nauwe samenwerking met deskun-
digen opgericht. OSA beheert voor 
de gemeente Aalsmeer een budget 
voor ontwikkelingssamenwerking, 
waaruit iedere organisatie die aan 
de voorwaarden voldoet geld kan 
aanvragen. In het bestuur van de 
stichting zijn mensen gekozen die 
zelf werkervaring en kennis hebben 
van ontwikkelingssamenwerking en 
komen uit diverse geledingen van 
de Aalsmeerse bevolking. Het doel 
van OSA is mee te werken aan de 
totstandkoming van een wereld met 
rechtvaardige onderlinge verhou-
dingen tussen zijn bewoners met 
een duurzame productie en con-
sumptie. OSA stelt zich ten doel om 
ontwikkelingsprojecten die een lo-
kaal Aalsmeers draagvlak kennen 
te ondersteunen door de project-
gelden die hier worden ingezameld 
vanaf en bepaald minimum tot een 
bepaald maximum te verdubbelen. 
Het gaat daarbij vooral om projecten 
die een structurele bijdrage leveren 
aan de opbouw in een arm land, 
waarbij vooral kinderen en vrouwen 

als belangrijke doelgroepen wor-
den gezien. Een organisatie die zo-
wel vorig jaar als dit jaar met succes 
een beroep op OSA heeft gedaan 
is Stichting De Brug en de redac-
tie ging de afgelopen week op be-
zoek bij Cor Dekkers in de Ophelia-
laan om even bij te praten over een 
project in Wit-Rusland waar in 1992 
een eerste aanzet toe werd gezet na 
een bezoek van een aantal Tsjerno-
byl kinderen.

Eigen gebouw
Een muziekgroep uit Aalsmeer 
bracht daarna een tegenbezoek en 
de kinderen drongen er bij de ou-
ders op aan ook eens een bezoekje 
te gaan brengen. Dat verzoek werd 
ingewilligd en sindsdien wordt er 
regelmatig heen en weer gereisd 
en gezien de evangelische achter-
grond (Stichting “De Brug” Levend 
Evangelie Gemeente) is het niet zo 
verwonderlijk dat de contacten met 
de kerk in Wit-Rusland stevig zijn. 
Ruim zes jaar geleden leidde een 
ontmoeting met een bisschop ertoe 
dat het oprichten van een opvang-
centrum voor drugsverslaafden op 
een afstand van circa 34 van kilo-

meter van Minsk in beeld kwam. Dat 
was in een omgeving waar voorna-
melijk wat oudere mensen woon-
den en in het begin was er de no-
dige weerstand maar dat draaide bij 
naarmate de bewoners van het op-
vangcentrum ook wat meer klusjes 
opknapten voor de oorspronkelijke 
bewoners. 
Sindsdien wordt op de reizen naar 
Wit-Rusland steeds wat meegeno-
men zoals gereedschap. Het op-
vangcentrum is geheel afhankelijk 
van giften van mensen die zo nu en 
dan langskomen en van de kerk-
collectes en particulieren. Om ver-
slavingsproblemen te verhelpen is 
goede huisvesting een basisvoor-
waarde en opvangcentrum “Het Le-
ven” zoals het centrum in Wit-Rus-
land heet, kreeg vanuit de Verenig-
de Staten een gebouw aangeboden 
en door zelfwerkzaamheid biedt 
dit gebouw onderdak aan vijftien 
drugsverslaafden, allemaal met een 
eigen kamer en sober maar netjes 
ingericht. Het gebouw werd voor-
zien van dubbel glas, in het koude 
Rusland geen overbodige luxe, maar 
al eerder is gebleken dat er teveel 
ruimte tussen zit, waardoor condens 

Aalsmeer - Regeren is vooruitzien 
en dat geldt niet alleen in de poli-
tiek. Ook in het bedrijfs- en zakenle-
ven gaat deze slogan op. Het beste 
bewijs hiervoor wordt geleverd door 
Chris Bosse, in het dagelijks leven 
eigenaar van restaurant De Carni-
voor in de Ophelialaan. De voorbe-
reidingen om op 8 maart 2008 een 
groot après-skifeest te organiseren 
in een grote tent in de Ophelialaan 
zijn ter hand genomen. Het is de be-
doeling dat er een groot buiteneve-
nement komt waar, tegen betaling 
van 5 euro, circa duizend bezoekers 
aan kunnen deelnemen. Dit bete-
kent vergunningen aanvragen, etc. 
Bij de voorbereidingen werd ge-
opperd om aan het feest een goed 
doel te koppelen en de reacties wa-
ren direct positief. Zo positief zelfs 
dat werd besloten niet tot maart 
2008 te wachten om iets voor een 
goed doel te gaan doen, maar hier-
mee direct te beginnen. 

Bestuur en vrijwilligers
Het vinden van medestanders bleek 
niet zo moeilijk en besloten werd 
een stichting in het leven te roepen 
die onder de naam ‘Aalsmeer Helpt’ 
een begrip zal moeten worden in 
Aalsmeer en omgeving. Er werden 
op zeer korte termijn mensen ge-
vonden die zich beschikbaar wilden 
stellen om zitting te nemen in het 
bestuur of als vrijwilliger en de di-
verse functies werden verdeeld. Op-
richter Chris Bosse is voorzitter, Rob 
Ojevaar is secretaris en André Dijt is 
penningmeester. 
Petra Loogman verzorgt de public 
relations en Ger Wentzel is coördi-
nator vrijwilligers. Remco de Hundt 
verzorgt de internet communica-
tie en Cindy de Bie verzorgt de fo-
tografie. Ook de stap naar de no-
taris en de Kamer van Koophandel 
werd gemaakt en na het vervullen 
van alle plichtplegingen is er ook 
een rekeningnummer voor de stich-
ting geopend zodat het werk daad-
werkelijk waar gemaakt kan wor-
den. Geld inzamelen voor een goed 
doel gebeurt al regelmatig en dat is 
natuurlijk een goed zaak, maar na 
het storten van het geld of het krij-
gen van een hand of een bedankje 
zie of hoor je niets meer terug, on-
danks het gegeven dat er natuurlijk 
goede dingen van het geld gedaan 
worden. Dat kan ook anders dacht 

Chris Bosse en daarom is beslo-
ten de stichting ‘Aalsmeer Helpt’ in 
het leven te roepen voor Aalsmeer 
en omgeving. Het is een combina-
tie van ‘Doe een wens’, de zorgin-
stellingen, activiteiten voor gehan-
dicapten, enz. Het voordeel hiervan 
is dat de effecten en blije gezichten 
direct waarneembaar zijn.

Inwoners zelf invullen
De stichting is laagdrempelig en 
heeft als doel particulieren, bedrijfs-
leven en instellingen de mogelijk-
heid te geven een goed doel te steu-
nen in de naaste leefomgeving. Het 
geld wordt gebruikt om in Aalsmeer 
en omgeving ‘iets goeds’ mee te 
doen en het aardige is dat inwoners 
zelf dat ‘goeds’ mogen invullen. Zij 
kunnen dit aan de stichting kenbaar 
maken via onder andere de website 
www.aalsmeerhelpt.nl. Enkele voor-
beelden zijn: een hartenwens voor 
of van een ernstige patiënt, een leu-
ke dag voor gehandicapten, een di-
ner of een gezellige avond voor de 
jeugd van toen, de ouderen dus, 

het in het zonnetje zetten van een 
vrijwilliger voor langdurig bewezen 
diensten of iets leuks voor een zor-
ginstelling (kinderboerderij of speel-
tuin). Voorbeelden te over. Vooruit-
lopend op de papierwinkel die nu 
eenmaal nodig is om de stichting 
van de grond te krijgen heeft Rem-
co de Hundt van Toranado Design in 
twee dagen tijd een logo ontworpen 
en een website op Hyves geopend 
en uiteraard was Chris Bosse hier 
zeer over te spreken. 
Op het idee om een stichting in het 
leven te roepen wordt enthousi-
ast gereageerd, nu al, zonder dat er 
al veel ruchtbaarheid aan is gege-
ven. Het sterkt Chris en zijn mede-
bestuursleden en vrijwilligers in het 
welslagen van het project. Stichting 
Aalsmeer Helpt is schriftelijk bereik-
baar via het adres Ophelialaan 102, 
1431 HM Aalsmeer. Voor algemene 
informatie is het mailadres: info@
AalsmeerHelpt.nl en voor sponso-
ring kunt u mailen naar meehel-
pen@AalsmeerHelpt.nl.
Door: Jan Peterse.

“Bij ziekte van een van ons neemt de ander de wijk over”

Trouwste bezorgers van de 
Meerbode: Lies en Herman!

ontstaat. Er zijn onlangs nieuwe ra-
men geplaatst met beter dubbel-
glas waardoor het binnenglas niet 
meer breekt. Ook zijn er grote ra-
men en kozijnen geplaatst en ver-
der doet een betonnen plaat goe-
de dienst. De volgende klus is een 
ventilatieproject aanbrengen om de 
luchtvochtigheid in het gebouw te 
verminderen. Hiervoor is naast geld 
ook materiaal nodig.

Revalidatie duurt een jaar
Gebleken is echter, dat het zenden 
van goederen een vrij kostbare zaak 
is, temeer daar er belasting gehe-
ven wordt op deze goederen. Het 
bedrag van de belasting ligt vaak 
hoger dan het aanschaffen van de 
goederen op de lokale markt. Ook 
weer om belastingtechnische rede-
nen is het onverstandig om het geld 
over te maken, omdat de overheid 
daar ook een graantje van wil mee-
pikken. Vandaar dat er twee keer 
per jaar met contant geld naar Wit-

Rusland wordt gereisd en dat levert 
weinig problemen op bij de over-
heid, mits aangegeven kan worden 
dat er aanleiding is voor een be-
zoek. Ter plaatse wordt dan op de 
lokale markt ingekocht en boek-
houdkundig worden alle bonne-
tjes bewaard zodat controle moge-
lijk is. Het vertrouwen is tot nu toe 
niet beschaamd. In het opvangcen-
trum worden diverse andere zaken 
ontwikkeld zoals een pottenbakke-
rij waar geld mee verdiend kan wor-
den. De revalidatie van en drugsver-
slaafde duurt een jaar en in die peri-
ode is er ook veel aandacht voor de 
manier van leven van de creatieve 
verslaafden die vooral gevoelsmen-
sen blijken te zijn. Dit is wellicht ook 
de reden waarom zij verslaafd zijn. 

Goed terecht
Werktherapie, kleine groepsge-
sprekken, bijbellezen staan op het 
programma en ook is er ruimte voor 
sociale programma’s. Bij werkthera-

pie moet gedacht worden aan wer-
ken in het centrum zelf, tuinonder-
houd, groente produceren in een 
kas voor zover het warm te krijgen 
is, keramiek, werken en leren. De 
ervaring heeft geleerd dat het leven 
langzaam verandert en circa negen-
tig procent van drugsverslaafden 
komt daarna goed terecht en kan 
zich vervolgens gaan wijden aan 
datgene waar het opvangcentrum in 
Wit-Rusland naar verwijst, het leven. 
De ouders vragen zich vaak af hoe 
het kan. Het mag duidelijk zijn dat 
Stichting “De Brug” ontzettend blij 
is met de steun van Stichting Ont-
wikkelingssamenwerking Aalsmeer 
en alle andere financiële hulp uit 
Aalsmeer. 
Via rekeningnummer 3001 80 195 
komen ook regelmatig giften bin-
nen en al het geld wordt gebruikt 
om de mensen in Wit-Rusland een 
beter leven te geven en het werpt 
duidelijk vruchten af. 
Door: Jan Peterse.

Onlangs zijn nieuwe ramen geplaatst in het gebouw.Links Cor Dekkers

109 Kilometer 
op Legmeerdijk
Aalsmeer – Op woensdag 12 de-
cember heeft de politie in de och-
tend en in de middag snelheidscon-
troles gehouden op de Legmeerdijk. 
Tussen half tien en half twaalf in de 
ochtend passeerden 1298 auto’s de 
radarcontrolepost van de politie. 
Van dit aantal reden zestig bestuur-
ders harder dan de toegestane zes-
tig kilometer. De hoogst gemeten 
snelheid was 100 kilometer. Van half 
twee tot half drie in de middag is 
opnieuw de radarapparatuur opge-
steld op de Legmeerdijk. Liefst 1791 
auto’s passeerden de controlepost. 
Van dit aantal reden honderdacht-
entwintig bestuurders te hard. De 
hoogst gemeten snelheid was 109 
kilometer. Deze automobilist kan re-
kenen op een forse bekeuring.
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Boomhouwer Klaaszn
Juridisch advies bij bestuursbesluiten

VRAAG NOG VANDAAG EEN VERGOEDING VOOR 
DE WAARDEVERMINDERING VAN UW WONING

Loket voor Schipholschade gaat SLUITEN!

Woont u ten westen van de Pontweg/Machineweg?
Woont u ten noorden van de Legmeerdijk?

Woont u ten oosten van de lijn Zwembad/Atletiekbaan? 
Of woont u elders onder een aan- of uitvliegroute van de 

Aalsmeerbaan?

Dan is uw woning vanwege het vliegtuiglawaai minder waard!

Was u op 1 januari 2002 al eigenaar van uw huidige woning? 
Dan maakt u een goede kans op schadevergoeding. 
Voor een gemiddelde woning is dat al gauw 10.000!

Al 300 woningeigenaren hebben 
Boomhouwer Klaaszn met succes laten bemiddelen. 

Op basis van no cure, no pay.

Geef uw naam, postcode en huisnummer door 
en u ontvangt geheel vrijblijvend de voorwaarden. 

P: Oosteinderweg 140, 1432 AP Aalsmeer
E: info@boomhouwer-klaaszn.nl

T: 0297 361028

Boomhouwer Klaaszn
Bemiddelt bij claims vanwege Schipholschade

‘Lichtjesfeest’ Bilderdammerweg
Kudelstaart - Liefhebbers van buitenkerstverlichting weten het al sinds jaar 
en dag: aan het begin van de Bilderdammerweg is het echt een feestje! De 
huizenblokken met de rode pannendaken zijn elk jaar al ‘aanééngeregen’ door 
rood licht langs de onderkant van het dak. Maar elk jaar lijken de bewoners 
weer creatiever te zijn geweest met de kerstlampjes en andere verlichte de-
coraties in de tuin. Echt een feestje dus, hier in Kudelstaart!

Joppe wint Trivia-bokaal!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond 
de inmiddels zeer bekende kroeg-
kwis Trivia weer plaats in Bacchus. 
Team E (het team van Joppe) haalde 
tijdens de popkwis voldoende pun-
ten binnen om de afzichtelijke gru-
welbeker te winnen. De tien teams 
zorgden naast een enorme opkomst 

voor een hoop gezelligheid en toen 
presentator Jøran van Liempt, ge-
kleed in lederhose, jodelgoeroe Jo-
pie Vogelvang aankondigde, ging 
het dak er écht af. Tja, of Hepie en 
Hepie weer gaan touren, en of Elvis 
echt blond is, dat deed er eigenlijk 
niet meer toe...

CDA Fractie bij opening 
Polen Hotel in Wateringen
Aalsmeer - Zaterdag 15 decem-
ber werd in Wateringen door bur-
gemeester Van der Tak van de ge-
meente Westland het Polen hotel 
geopend. Namens de CDA fractie, 
waren Ton Smit en Richard Busker-
molen hierbij aanwezig. 
Groenflex is een uitzendbureau en 
wil huisvesting centraliseren en rea-
liseert daarom een eigen hotel voor 
uitzendkrachten, hoofdzakelijk Po-
len. Een voormalig kantoorpand in 
Wateringen is geschikt gemaakt 
voor de huisvesting van 370 Polen 
in twee, drie en vier persoonska-
mers. De moderne kamers zijn vol-
ledig uitgerust en het hotel voorziet 
in voldoende ruimte, waar de be-
woners kunnen recreëren. De kos-
ten voor de bewoners zijn 8 euro per 
dag per persoon. Ook is er een cen-

trale keuken waar een Poolse kok 
warme maaltijden aanbiedt. De kos-
ten zijn 15 euro per week per per-
soon. De beide CDA fractieleden 
kregen van burgemeester Van der 
Tak en Eric Zantingh, directeur van 
Groenflex een persoonlijke rondlei-
ding. De CDA’ers waren zeer onder 
de indruk van de opzet en mogelijk-
heden wat dit hotel biedt. In de ge-
meenteraad vindt er op dit moment 
een discussie plaats over het cre-
eren van huisvesting voor buiten-
landse werknemers. 
Het standpunt van het CDA hierin 
is dat woonwijken zoveel mogelijk 
ontzien moeten worden van groot-
schalige kamerverhuur. Het CDA 
ziet meer in clustering. Het Wate-
ringse hotel is hier een goed voor-
beeld van.

In Aalsmeer geen overtredingen
Controle belichting glastuin-
bouwbedrijven succesvol
Aalsmeer - Afgelopen november 
heeft een regionale milieucontrole 
assimilatiebelichting plaatsgevon-
den. Hierbij zijn de regio-gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen en Uit-
hoorn gezamenlijk er op uit getrok-
ken om te controleren of tuinders-
bedrijven het groeilicht naar buiten 
toe hadden afgeschermd. Gecon-
cludeerd kan worden dat de re-
gels goed bekend zijn geraakt bij de 
tuinders en dat deze met de goede 
naleving ervan op een positieve ma-
nier bijdragen aan minder lichthin-
der in de omgeving. 
In Amstelveen is slechts één ge-
val geconstateerd bij een oude kas 
waarbij de lampen zichtbaar wa-
ren boven het gevelscherm. Een 
stukje van dit scherm op een an-
dere plek ontbrak. Groeilichtuitstra-

ling in Aalsmeer is zelfs bij geen van 
de glastuinders geconstateerd! Al-
leen in Uithoorn wordt proces-ver-
baal opgemaakt tegen één bedrijf 
vanwege het ontbreken van de ge-
velafscherming. Het ontbreken van 
schermen tegen het kasdek op de 
vereiste tijden is in geen van de ge-
meenten geconstateerd. Jaarlijks 
worden de glastuinbouwbedrijven 
meerdere malen gecontroleerd op 
de naleving van de wetgeving. Deze 
controles gebeuren in de donkere 
maanden van het jaar wanneer de 
lichtuitstoot als meest hinderlijk er-
varen wordt. 
Door regelmatig toezicht in samen-
werking met politie en justitie is nu 
de situatie bereikt dat de voorschrif-
ten goed nageleefd worden, op een 
incidentele overtreding na.

Gratis discobus tijdens 
jaarwisseling voor jongeren
Aalsmeer - De gemeente zet dit 
jaar gratis discobussen in tijdens de 
jaarwisseling. Op deze manier wor-
den feestvierders een alternatief ge-
boden om met het openbaar ver-
voer thuis te komen in plaats van 
achter het stuur te gaan zitten of 
op de brommer of fiets te stappen. 
De discobussen zullen jongeren uit 
Aalsmeer Oosteinde en Kudelstaart 
vervoeren naar discotheek Bon Ami. 
De inzet van de discobussen komt 
voort uit een samenwerking tussen 
gemeente, politie, brandweer, Car-
danus en discotheek Bon Ami om de 
jaarwisseling goed te laten verlopen. 
Cardanus en Bon Ami organiseren 
samen een nieuwjaarsfeest, waar-
voor de kaartverkoop inmiddels is 
gestart. Om jongeren veilig vervoer 
aan te bieden, zowel vóór als na het 
stappen, bevat het toegangskaart-
je voor het nieuwjaarsfeest ook een 
entreebewijs voor de discobus. De 
ritten worden in opdracht van de ge-

meente uitgevoerd door Connexxion 
en zijn uitsluitend beschikbaar voor 
bezoekers van het nieuwjaarsfeest 
in Bon Ami. De bussen vertrekken 
vanaf Aalsmeer Oosteinde (Bloem-
hof) en Kudelstaart (Robend). De 
bussen rijden tussen 01.00 en 02.30 
uur ieder half uur naar de Bon Ami. 
De terugritten starten vanaf Bon 
Ami om 04.00 uur. De laatste rit is 
om 06.00 uur. De inzet van de disco-
bus is een onderdeel van een aantal 
acties die genomen worden om de 
jaarwisseling goed te laten verlopen. 
Zo zullen beveiligingsmedewerkers 
surveillances uitvoeren om overlast 
tijdens de nieuwjaarsnacht te be-
perken. Ook zullen jongerenwer-
kers de straat op gaan en  politie en 
brandweer hun reguliere werk doen. 
Tot slot verzoeken gemeente en po-
litie alle inwoners om losse materia-
len zoals kliko’s en brievenbussen te 
verwijderen ofwel goed te bescher-
men tijdens de jaarwisseling.

Aanhanger zonder remmen

Aprilliabromfiets gestolen
Aalsmeer – Op donderdag 13 december is tussen kwart voor zes en kwart 
over tien in de avond een bromfiets gestolen vanaf de Oosteinderweg. Het 
betreft een zwarte brommer van het merk Aprillia met op de kap gouden 
lijntjes en een gouden veer. De bromfiets is eigendom van een 17-jarige jon-
gen uit Uithoorn.

Loos alarm 
Aalsmeer – Op zaterdag 15 decem-
ber om zes uur in de ochtend kreeg 
de politie melding van een inbraak 
bij een juwelier in de Zijdstraat. Het 
alarm was afgegaan. Gelukkig bleek 
het te gaan om vals alarm. Er is geen 
schade.

Brand op dak 
Aalsmeer – Op vrijdag 14 decem-
ber om half elf in de avond zijn poli-
tie en brandweer uitgerukt voor een 
brandmelding in de Brasemstraat, in 
de Vissenwijk in Oost. Er was brand 
ontstaan op het dak van een wo-
ning. Oorzaak is vermoedelijk over-
verhitting van de schoorsteen. De 
brandweer had het vuur snel onder 
controle.

Vernieling aan 
verlichting
Aalsmeer – Op zaterdag 15 decem-
ber is tussen acht en elf uur in de 
avond de leuning van een houten 
brug vernield en de aangebrachte 
verlichting in het water gegooid. Een 
en ander is gebeurd bij een woning 
aan de Oosteinderweg. Gedupeerd 
is een 69-jarige inwoner. De daders 
zijn vooralsnog onbekend.

Kop-staart N201
Aalsmeer – Op maandag 17 de-
cember om kwart over zeven in de 
ochtend heeft een aanrijding plaats-
gevonden op de N201 bij de kruising 
met de Legmeerdijk. Een 28-jarige 
automobilist uit Nijmegen remde op 
de kruising voor het verkeerslicht. 
De achter hem rijdende bestuurder, 
een 44-jarige Uithoornaar, zag dit te 
laat en botste tegen zijn voorganger. 
De kop-staart leverde geen letsel op 
voor de beide automobilisten, wel 
was er blikschade.

Ruiten auto ingegooid
Aalsmeer – In de avond of nacht van woensdag 12 op donderdag 13 de-
cember zijn vernielingen gepleegd aan een geparkeerde Renault bestelau-
to. De wagen stond aan de achterzijde van een bedrijf aan de Zwarteweg. 
De zijruiten van de auto is ingegooid en er is een deuk gemaakt aan dezelf-
de zijkant. Vermoedelijk zijn de vernielingen toegebracht middels stenen.

Aalsmeer - Op dinsdag 11 december heeft de politie in de ochtend een 
verkeerscontrole gehouden op de Legmeerdijk. Vrachtwagens en auto’s 
met aanhangers werden vooral tot stoppen gemaand. Een 59-jarige auto-
mobilist uit Heiloo heeft het kenteken van zijn wagen in moeten leveren. De 
remmen van de aanhanger achter zijn auto bleken geheel niet te werken. 
Er is proces-verbaal opgemaakt. Na reparatie krijgt de man uit Heiloo zijn 
kentekenbewijs weer terug. 

Zonnebloem Aalsmeer viert 
kerst met Alsmar Popkoor
Aalsmeer - Zaterdag 15 december 
heeft De Zonnebloem in het Paro-
chiehuis een kerstmiddag gehou-
den voor tachtig gasten en vrijwil-
ligers. In de feestelijk versierde zaal 
werden de gasten ontvangen met 
koffie, waarna voorzitter Piet Tulp de 
gasten en het Alsmar Popkoor wel-
kom heette en iedereen een gezel-
lige middag toe wenste. 
Het Alsmar Popkoor, onder leiding 
van dirigent Bram Landzaat, heeft 
met veel plezier deze middag ver-
zorgd met populaire Engelse en Ne-
derlandse liedjes, waaronder Mer-
ry Christmas en Silver Bells, Feliz 
Navidad. De liedjes werden afge-
wisseld met korte kerstverhaaltjes 
en gedichtjes. In de pauze was er 
weer koffie met kerstgebak, waarna 
het koor vervolgde met “Je hebt el-

kaar nodig” gezongen door solisten 
en koor. Het “Rendier met de rode 
neus” werd gezongen met een af-
zwaaiend gewei, wat alles er nog 
leuker op maakte. Het koor sloot af 
met de liedjes “Morgen zal het vre-
de zijn” en “Iedereen is van de we-
reld” wat tussen de gasten in ge-
zongen werd. Daarna gaf het koor 
nog spontaan een toegift wat zeer 
gewaardeerd werd, het gaf aan dat 
ook het koor het een gezellige mid-
dag vond. 
Aan het eind van de middag wens-
te Piet Tulp namens De Zonnebloem 
iedereen prettige feestdagen en 
gingen de gasten tevreden, voorzien 
van een kerstster, weer naar huis. 
Als u meer wilt weten over de Zon-
nebloem, kunt u bellen met Lenie 
Rondema,tel. 322670.

Sfeervol kerstshoppen bij 
C1000 Koster
Aalsmeer - Op maandag 24 de-
cember wordt het kerstshoppen bij 
de C1000 supermarkt in de Ophe-
lialaan extra sfeervol gemaakt door 
de aanwezigheid van het muzikale 
Charles Dickens Trio. 
Naar aanleiding van de enthousias-
te reacties op de proefavond van 11 
december, waar de bezoekers mu-
zikaal werden opgeluisterd door het 
muziektheaterduo De Flageolettes, 
wilde supermarkteigenaar Kees Jan 
Koster zijn klanten opnieuw trakte-
ren met hun aanwezigheid. Echter, 
het succesvolle duo was al ergens 
ander geboekt. Koster is met het 
muziekbureau opzoek gegaan naar 
een prima alternatief: het Charles 
Dickens Trio. Kent u de films van 
Ebenezer Scrooge die verteld wor-
den door de verhalenverteller Char-

les Dickens? In deze films worden 
er veel kerstliederen gezongen en is 
iedereen op de koude winterdagen 
ouderwets en donker gekleed: hoge 
hoed, grijze/zwarte jassen en sjaals. 
Met het succesvolle Charles Dic-
kens orkest waant u zich in de we-
reld van de kerst. Door de kleding 
en bijpassende liederen voor de 
tijd van het jaar komt het kerstge-
voel echt op gang. Met de bezetting 
van banjo/zang, trompet en tuba zal 
het trio het bekende kerstrepertoi-
re brengen, afgewisseld met andere 
bekende liedjes. 

Het Charles Dickens Trio is van 
11.00 tot 15.00 uur aanwezig en zal 
onder de luifel en in de supermarkt 
het shoppen van de klanten veraan-
genamen. 

Gestolen sloep aangetroffen!
Aalsmeer - Tijdens de grootse con-
trole vorige week bij diverse jacht-
havens heeft de politie toch één 
boot aangetroffen die gestolen 
bleek te zijn. Het betreft een sloep 

die in 2003 in Almere ontvreemd  is. 
De boot met een waarde van 35.000 
euro is in beslag genomen. De ei-
genaar gaat verhoord worden door 
de politie. 

2 Auto’s weggesleept na 
aanrijding in Thijsselaan
Aalsmeer - Op dinsdag 11 decem-
ber om drie uur in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de kruising Jac. P. Thijsselaan met 
de Mendelstraat. Een 29-jarige au-
tomobilist uit Aalsmeer reed over 
de Thijsselaan in de richting van de 
Zwarteweg. Bij het kruispunt met de 
Mendelstraat wilde net een 23-jari-

ge automobilist uit De Kwakel van-
uit de Mendelstraat rechtdoor de 
Clusiusstraat inrijden. De Aalsmeer-
der heeft de Kwakelaar vermoedelijk 
over het hoofd gezien door de laag-
staande zon. 
Eén van de bestuurders klaagde 
over pijn in de nek en is ter plaat-
se door de GGD behandeld. Beide 

Thema-avond bij hervormde 
gemeente Wijk Dorp
Aalsmeer -  Op maandagavond 28 
januari a.s. en maandagavond 4 fe-
bruari worden door de hervormde 
gemeente Wijk Dorp in Aalsmeer 
twee thema-avonden georgani-
seerd, die verzorgd zullen worden 
door drs. J. van Barneveld. Drs. Van 
Barneveld is auteur van verschil-
lende boeken, zoals bijvoorbeeld 
‘Met Israël op weg naar de Eind-
tijd’ en ‘Om Sions wil niet zwijgen’. 
Ook geeft Van Barneveld regelma-

tig lezingen door heel het land. Vo-
rig jaar heeft Van Barneveld een en 
ander verteld over Israël en de eind-
tijd. Deze keer zullen de onderwer-
pen zijn ‘De gemeente en Israël?’ 
en ‘Het geheim van de verharding 
van Israel’. Beide avonden zullen ge-
houden worden in gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12, te Aalsmeer. Aan-
vangstijdstip is 20.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze interessante 
avonden bij te wonen.

Bromfietser botst op stenen
Oude Meer - Een 43-jarige brom-
fietser uit Mijdrecht raakte dinsdag 
18 december omstreeks 06.30 uur 
gewond toen hij op de Aalsmeer-
derdijk op een stapel stenen botste. 
De stenen lagen op de rijbaan van-
wege wegwerkzaamheden. Het 

slachtoffer werd mogelijk verblind 
door de lichten van een tegenligger 
en zag de stenen over het hoofd. 

Ambulancepersoneel vervoerde de 
man met onbekend letsel naar het 
VU-ziekenhuis in Amsterdam.

Veel gezelligheid bij popkwis 
Het winnende team met de ‘afzichtelijke’ beker.



Bloemenveiling zet nieuwe stap 
op weg naar schoon leefklimaat
Aalsmeer - Vanaf 1 januari is het 
gebied rondom de bloementribu-
nes (locatie 011-019) bij Bloemen-
veiling Aalsmeer vrij van gemotori-
seerd vervoer. Hiermee zet de vei-
ling opnieuw een grote stap richting 
een schoon leefklimaat in het ge-
bouw op VBA-Centrum. In iets meer 
dan een jaar tijd is het gelukt om de 
uitstoot van uitlaatgassen in ruim 70 
procent van het gebouw tot het ver-
leden te laten behoren. 
Locatie 011-019 wordt vooral ge-
bruikt door aanvoerders en een aan-
tal kopers die kleine partijen bloe-
men of planten komen brengen en 
ophalen. Voor het laden en lossen 
van deze kleinere vrachtwagens en 
auto’s bouwt de veiling een tweede 
verlaadhal. Totdat deze hal klaar is, 
kunnen aanvoerders en kopers een 
ontheffing krijgen.

Project binnenverlading
Met de bouw van een tweede ver-
laadhal komt een volledig auto-
vrij VBA-Centrum weer dichterbij. 
Door de uitbreiding van de gebou-
wen door de jaren heen zijn binnen-
docks en overdekte verlaadplekken 
gewoon geworden. 
Maar voor de gezondheid van aan-
voerders, klanten en veilingmede-
werkers is het van groot belang dat 
er een einde komt aan de uitstoot 
van uitlaatgassen. Daarom sluit 
Bloemenveiling Aalsmeer - in door-
lopend overleg met gebruikers van 
de gebouwen - in stappen steeds 
meer gebieden af voor gemotori-
seerd verkeer. Vóór de start van het 
project in 2006 heeft de veiling al 
uitgebreid overlegd met de huur-
ders van verwerkingsruimten op 
VBA-Centrum. Per slot van rekening 

is het verladen van producten en 
logistieke middelen onderdeel van 
een bedrijfsproces van exporteurs 
en groothandelaren. 
Ook aanvoerders maken gebruik van 
de laad- en losplekken in het ge-
bouw van Bloemenveiling Aalsmeer. 
Door alternatieve plekken te bieden 
voor het verladen is er over het al-
gemeen volop medewerking van 
de huurders en andere gebruikers. 
Per slot van rekening heeft iedereen 
baat bij een schoon en beter leef-
klimaat. 
Inmiddels gaat het project de laatste 
fase in. De tussenvloer en de plan-
tenvloer (ook wel locatie 10.80 ge-
noemd) is inmiddels volledig auto-
vrij. Streven is om eind 2008 ook de 
begane grond (bloemenvloer) vol-
ledig vrij te hebben van gemotori-
seerd verkeer.

Vier kandidaten in strijd om 
Alstroemeria Award 2008
Aalsmeer - Na de eerste voorron-
de waaraan 14 cultivars mee deden 
voor de Alstroemeria Award 2008, 
zijn door de VKC jury vier kandida-
ten geselecteerd voor de strijd om 
de Award. Jaarlijks sturen de ver-
meerderaars hun allernieuwste cul-
tivars in en gedurende twee jaar 
worden deze cultivars gevolgd en 
beoordeeld door het Alstroemeria 
comité van de VKC.
De kandidaten waren van: Konst Al-
stroemeria met de cultivars Flame, 
Rabanne, Simply Red en Himalaya, 
Van Zanten Plants B.V. met Avalan-
ge, Chicago, Denver, Lemon, Snow-
drop, Hilverda BV met de cultivars 
Dynasty,Anastacia, Panorama, Vani-
ty en Preesman Holding BV met de 
cultivar Gletsjer. 
Naast de waarderingen over de 
kwaliteit die mee uitspreekt op 
tentoonstellingen werd ook ande-
re relevante teelt- en meetgege-
vens ‘meegewogen’ bij het uitein-
delijke oordeel om de keuze terug 
te brengen tot maximaal vier kandi-

daten. De VKC jury  was van oor-
deel dat voor de laatste fase er vier 
kandidaten konden overblijven: 
Van Konst Alstromeria de cultivars 
Flame en Himalaya en van Hilverda 
B.V. de cultivars Anastacia en Pano-
rama. In de tweede en laatste fase 
van de keuring worden van de vier 
kandidaten de houdbaarheid gege-
vens bij de VBN opgevraagd en zul-
len productiecijfers bekend worden 
gemaakt. Het VKC Alstroemeria co-
mité wordt in deze laatste fase uit-
gebreid met twee personen van ver-
schillende veilingen en ook wordt er 
een keurmeester uit de handel er bij 
betrokken. 
Het comité zal tot aan de prijsuitrei-
king de cultivars nauwlettend vol-
gen en zal enkele bedrijfsbezoe-
ken afleggen bij telers waar de cul-
tivars staan opgeplant. Op 16 april 
tijdens de vakavond van de Alstroe-
meria Show op Keukenhof te Lisse 
zal bekend worden gemaakt wie de 
opvolger van Alstroemeria ‘Garima’ 
Primadonna voor 2008 zal zijn.

De nieuwe gouden speld-dragers met hun oorkonde. V.l.n.r. de vertrekkende bestuursleden Theo Akerboom,
Dirk Jager, Theo-Jan van Ewijk en Marco van Uden. In het midden bestuursvoorzitter Bernard Oosterom. 

Aalsmeer - Tijdens de laatste le-
denvergadering van hun coöpera-
tie op donderdag 13 december gin-
gen de leden van Bloemenveiling 
Aalsmeer akkoord met de tarieven 
voor 2008. Ook het jaarplan 2008 
van de nieuwe FloraHolland-organi-
satie kreeg de goedkeuring van de 
leden. De vergadering werd vooraf-
gegaan door een drukbezochte re-
ceptie voor vertrekkend directeur 
Commerciële Zaken Jan Straver, 
waar nagenoeg de hele sierteeltwe-
reld acte de presence gaf. Ledenver-

gadering en receptie stonden aan 
de vooravond van de fusie met Flo-
raHolland, die op 1 januari 2008 zijn 
beslag krijgt, in het teken van ’35 
jaar Bloemenveiling Aalsmeer’. Vier 
gouden spelden reikte bestuurs-
voorzitter Bernard Oosterom van 
Bloemenveiling Aalsmeer uit aan de 
vertrekkende bestuursleden Theo 
Akerboom, Theo-Jan van Ewijk, Dirk 
Jager en Marco van Uden. Voor elk 
van de bestuursleden had Oosterom 
een persoonlijk woord. 
Ook werd afscheid genomen van 

raad van commissarissen-voorzit-
ter Van Dijk en de commissaris-
sen Schreurs en Van Weerdenburg. 
Een dag eerder al werd een gouden 
speld uitgereikt aan Chaviv Haaze 
van de Israëlische handelsorganisa-
tie Agrexco. 
Met deze onderscheiding gaf het be-
stuur van Bloemenveiling Aalsmeer 
uitdrukking aan haar waardering 
voor de persoon Chaviv Haaze en de 
35-jarige samenwerking met Agrex-
co (voorheen Flowerboard Israël) en 
Bloemenveiling Aalsmeer. 

Ledenvergadering Bloemenveiling Aalsmeer

Goedkeuring voor tarieven en 
gouden spelden voor bestuurders

Nieuwendijk presenteert 
Laguna Estate in stijl
Aalsmeer - In een sfeervolle am-
biance, temidden van exclusieve 
kerstdecoratie in de showroom van 
Bruinsma Hydrokultuur, presenteer-
de Renault Nieuwendijk afgelopen 
vrijdag de nieuwe Renault Laguna 
Estate, de prachtige stationvariant 
van de vernieuwde Laguna. Klanten 
en belangstellenden lieten zich ver-
rassen door de prachtige lijnen, het 
stijlvolle interieur en de innovatieve 
technologie van de Laguna,  waar-
van alom wordt verwacht dat het 
met name vanwege de fantastische 
rijprestaties een topper zal worden 
op de zakelijke markt. Naast de di-

verse varianten van de Laguna wa-
ren de Renault Formule-1 raceauto, 
een ING-Clio en de officieel nog niet 
verschenen vernieuwde Kangoo Ex-
press  te bewonderen. De bezoekers 
hadden dus niet alleen een gezelli-
ge avond maar waren tevens getui-
ge van niet één maar meerdere pi-
meurs. Geïnteresseerden die vrijdag 
niet in de gelegenheid waren de La-
guna-show te bezoeken zijn uiter-
aard welkom in de showrooms van 
Renault Nieuwendijk in Aalsmeer, 
Amstelveen, Badhoevedorp, Hoofd-
dorp en Uithoorn. Zie ook www.
renault-nieuwendijk.nl.

Kopen Op Afstand door 
500 miljoen-grens
Aalsmeer - Steeds meer bloemen 
en planten worden op afstand inge-
kocht. De omzet via Kopen Op Af-
stand (het systeem waarbij inko-
pers vanaf diverse locaties in bijna 
de hele wereld online op de veiling-
klokken kunnen inkopen) is dit jaar 
met 74% toegenomen. Tot op heden 
kochten inkopers bij de FloraHol-
land-vestigingen voor een bedrag 
van ruim 500 miljoen euro via dit di-
gitale handelssysteem in.  Met name 
op de exportvestigingen (Aalsmeer, 
Naaldwijk en Rijnsburg) maken in-
kopers van groothandelaren en ex-
porteurs gebruik van Kopen Op Af-
stand (KOA). Met de verdere ont-
wikkeling van de virtuele markt 
verwacht FloraHolland ook in 2008 
groei van de verkoop via KOA. Het 
systeem draagt door het dichter bij 

elkaar brengen van inkoop en ver-
koop bij klanten bij aan koopkracht-
versterking, efficiency en kostenver-
laging in de keten. 

Ruim 30% van bloemenomzet
Kopen Op Afstand is de elektroni-
sche inkoopdienst die online inko-
pen op de veilingklokken vanaf elke 
plek ter wereld mogelijk maakt. KOA 
is geïnstalleerd bij groothandelaren 
en  exporteurs die gevestigd zijn op 
de veilinglocaties, maar wordt door 
exporteurs ook vaak bij hun eigen 
klanten in het buitenland geïnstal-
leerd. KOA maakt de markt trans-
paranter en verhoogt de koopkracht 
doordat afnemers dieper in de ke-
ten gedetailleerder inzicht krijgen 
in het assortiment dat via hun leve-
ranciers beschikbaar is. Ruim 30% 

van alle bloemen wordt momenteel 
door klanten via ruim 900 KOA-pc’s 
virtueel ingekocht. Met name in an-
thurium (48%), grootbloemige roos 
(43%), chrysant (48%) en gerbera 
(37%) is het inkoopaandeel via Ko-
pen Op Afstand hoog.  Producten 
als gyps (30%) en lelie  (22%) ver-
tonen een sterke stijging.  
Om de KOA-dienstverlening te ver-
sterken en het gebruiksgemak voor 
de klant verder te verhogen werkt 
de fusieorganisatie aan KOA-ge-
bruik via alle mogelijk toegepaste 
verbindingssystemen (breedband, 
glasvezel, kabel etc.), meertaligheid, 
een zogenaamde ‘light’-versie en 
verbetering van het beeldmateriaal. 
In 2008 wordt onderzocht hoe beide 
KOA-systemen kunnen worden ge-
integreerd. 

Imanse aanhangwagens en 
caravans breidt verder uit
Aalsmeer - Aanhangwagen en ca-
ravanbedrijf Imanse heeft per 15 
november jl. Blom aanhangwagen 
en caravantechniek overgenomen. 
Imanse aan de Witteweg 5 is gespe-
cialiseerd in verkoop, verhuur, on-
derhoud, reparatie en schadeherstel 
van alle merken aanhangwagens en 
caravans. Naast de overname heeft 
ook het vertrouwde aanspreekpunt 
bij Blom, Ed van de Linden, de over-
stap naar Imanse gemaakt. Hij zal 
het team van Hans en Petra Iman-
se completeren. De combinatie van 
de twee bedrijven biedt vele moge-

lijkheden en vooral veel expertise 
in de aanhangwagen- en caravan-
branche. Imanse beschikt over een 
ruime showroom waar nieuwe en 
occasion aanhangwagens en paar-
dentrailers te bezichtigen zijn. Bo-
vendien is Imanse aanhangwagens 
en caravans hét adres in de regio 
voor de jaarlijkse caravankeuring.
Op vrijdag 4 januari tussen 13.00 en 
17.00 uur of zaterdag 5 januari tus-
sen 10.00 en 17.00 uur bent u van 
harte welkom aan de Witteweg 5 om 
persoonlijk kennis te maken met het 
vernieuwde team van Imanse.

Prijsuitreiking kleurwedstrijd 
bij Schoenenhuis Henrita!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 14 
december was de prijsuitreiking van 
de kleurwedstrijd bij Schoenenhuis 
Henrita. Iedereen kon een kleur-
plaat inkleuren en kreeg voor de in-
spanning een heel mooi kleurboek 
van Geox! Schoenenhuis Henrita 
had zes hoofdprijzen aangeschaft 
voor de mooiste kleurplaten. De 
hoofdprijzen waren verdeeld over 
drie jongens- en drie meisjesprijzen. 

Ook is er gelet op de leeftijd, omdat 
iemand van 7 jaar nu eenmaal be-
ter kan kleuren dan iemand van 4 
jaar. Iedereen ging met een mooie 
prijs en grote lach op het gezicht 
weer naar huis. Schoenenhuis Hen-
rita verkoopt Geox schoenen voor 
het hele gezin, dus voor dames, he-
ren en kinderen. Kindermaten lopen 
zelfs vanaf maat 17 tot en met maat 
41. Kijkt u eens op www.Henrita.nl. 

Van de hak 
op de tak
Kerstboodschappen

Aalsmeer - Enkele dagen voor kerst 
zie je bij de ‘Food-supers’ overal het-
zelfde. Het is druk en de mensen 
vullen hun karretjes boordevol met 
etenswaren. Moeizaam duwend aan 
het winkelwagentje stouwen ze de 
overlevensmiddelen achterin de au-
to. Klazien is er maar even voor gaan 
zitten. In de hal van de super, vlak bij 
het draaihekje naar binnen staat een 
bankje. Daar zit Klazien wel meer als 
ze op de taxi van Connexxion wacht. 
Klaziens kerstboodschappen zitten 
in de grote supermarkttas. Het is de 
plastic tas die ze al wekenlang ge-
bruikt. Telkens als ze thuis haar bood-
schappen heeft opgeruimd vouwt ze 
de tas netjes op en legt ze ‘m op een 
vast plekje in de kast. Zonde om de 
tas weg te gooien, hij heeft 25 eu-
rocent gekost. Vroeger kostte de 
tas een kwartje. Klazien moet op de 
kleintjes letten. De kerst valt dit jaar 
in het midden van de week, op dins-
dag en woensdag. Vandaag is het de 
donderdag voor kerst. Vandaar dat 
Klazien haar grote plastic tas bij zich 
heeft. Voor haar doen heeft ze veel 
boodschappen gehaald. Alvast voor 
het weekend en alvast voor de kerst-
dagen. Precies genoeg voor haar en 
haar rode kater. Ja, haar kat leeft nog 
steeds, al wordt hij wel een luie maf-
kees. Zij en haar man zaliger had-
den samen de kat uitgezocht. Een 
lief, rood, klein katertje. Klazien kijkt 
naar de mensen met de hoog opge-
taste boodschappen in de karren. Ze 
denkt dat de mensen de boodschap-
pen voor het weekend in huis halen 
en alvast wat kerstboodschappen 
doen. Daarna zullen de meesten nog 
een keer terug komen om de rest 
voor de kerst te kopen. Als je dit ge-
doe zo gade slaat, vraag je je af of er 
nog armoede bestaat. En na de kerst 
moeten ze alweer boodschappen 
doen. Waar laten ze het? Waar doen 
ze het van? Hebben die mensen dat 
allemaal ècht nodig? Dan moeten 
ze natuurlijk ook nog kerstcadeau-
tjes kopen, het kan niet op. Nee, zó-
veel boodschappen deden zij en haar 
man niet. Ja, ze haalden wel wat ex-
tra’s in huis. Dat was ook leuk voor 
haar kinderen. Een dochter en een 
zoon. Met de kerst gaven ze elkaar 
geen cadeautjes. Daar was Sinter-
klaas voor. Met de kerst gingen  ze, 
met z’n viertjes naar de kerk in Ku-
delstaart. Naar de St. Jan de Doper. 
In haar eentje doet ze dat niet meer. 
De taxi van Connexxion haalt Kla-
zien op tijd. De vriendelijke chauffeur 
pakt haar boodschappentas. “Is dit 
alles, mevrouw?”. Ja, dat is alles, een 
mens alleen heeft niet veel meer no-
dig”, zegt Klazien. Buiten staat, diep 
in de kraag van zijn jas weggedoken, 
de man van de daklozen krant. Kla-
zien grabbelt in haar knipje naar wat 
kleingeld en geeft het aan de man. 
“Ik hoef geen krantje”, zegt ze. De 
donkere ogen onder de muts glinste-
ren en de man bedankt Klazien vrien-
delijk. De taxi brengt Klazien snel 
naar huis. De chauffeur sjouwt haar 
tas tot aan het stoepje van de voor-
deur. Klazien stapt naar binnen en 
wordt vriendelijk begroet door haar 
rooie kater. Even later scharrelt ze in 
de keuken om de boodschappen op 
te ruimen. Er komt niemand met de 
kerst, weet ze. Haar dochter en zoon 
wonen ver weg en hebben hun ei-
gen bedoening. Misschien bellen ze 
op 2e kerstdag. Dan zal ze vertellen 
dat het goed met haar gaat en dat ze 
1e kerstdag zo lekker gegeten heeft. 
Rode kool met appelmoes, puree en 
draadjes vlees met een lekker sjuu-
tje. Klazien schuift het zilveren lijstje 
waarin de kleurenfoto met Joop haar 
lachend aankijkt, iets naar voren. Er 
rolt een traan over haar wang. 
“Dat komt door de kou”, zegt ze te-
gen haar rooie kater.

Coq Scheltens

Nieuwjaar met 
De Heimanshof
Hoofddorp - Zondag 6 januari 
vindt in de Kijkdoos aan de Wieger 
Bruinlaan te Hoofddorp de traditio-
nele nieuwjaarsbijeenkomst plaats. 
Vrienden en belangstellenden van 
de Heimanshof zijn van harte uitge-
nodigd voor deze bijeenkomst, die 
gehouden wordt van 14.00 uur tot 
16.30 uur. 

Gastendienst in
de Oosterkerk
Aalsmeer - Op eerste Kerstdag is 
er gastendienst in de Oosterkerk. In 
deze dienst hoopt dominee Graaf-
land op een eenvoudige manier uit-
leg te geven over de geboorte van 
de Here Jezus en de (positieve) ge-
volgen daarvan. Er is medewerking 
van het Watergraafsmeerkoor. Voor 
de kinderen onder de 4 jaar is er een 
crèche in ‘t Anker achter de kerk. 
Voor de kinderen vanaf 4 jaar is een 
eigen programma. De dienst begint 
om 9.45 uur in de Oosterkerk, Oost-
einderweg 271. Er is liturgie aanwe-
zig. U bent van harte welkom. 
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Aalsmeer - In het gebruiksjaar 2007 
heeft Luchtverkeersleiding Neder-
land de norm van slechts één regel 
voor het gebruik van de luchthaven 
Schiphol overschreden. In lijn met 
de verwachtingen op basis van de 
verrichtingen in de eerste helft van 
dit gebruikjaar heeft LVNL verder 
op de meeste van deze regels ruim 
binnen de norm gepresteerd. Sinds 
2003 heeft LVNL zich te houden aan 
elf wettelijke regels voor route en 
baangebruik bij de afhandeling van 
het luchtverkeer van en naar Schip-
hol. Per regel is een norm vastge-
steld voor een aantal toegestane af-
wijkingen. Deze normen mogen aan 
het einde van een gebruiksjaar, dat 
loopt van 1 november tot en met 31 
oktober, niet zijn overschreden. Af-
wijkingen om reden van veiligheid 
worden niet meegerekend.

Vertrekkende straalvliegtuigen 
De enige overschrijding in het ge-
bruiksjaar 2007 betreft de regel voor 
het routegebruik door overdag ver-
trekkende straalvliegtuigen. Ook in 
de vorige twee gebruiksjaren werd 
de norm van deze regel overschre-
den. Deze overschrijdingen zijn het 
gevolg van de huidige procedure 
voor het gelijktijdig starten van pa-
rallel liggende startbanen. Zonder 
het vraagstuk van parallel starten 
zou LVNL ook dit gebruiksjaar ruim 
binnen de norm van deze regel ge-
presteerd hebben. 

Bijzondere situaties
In het gebruiksjaar 2007 hebben 

zich drie bijzondere situaties voor-
gedaan die direct van invloed waren 
op de milieuregels. Zo is één nacht 
van de Buitenveldertbaan gestart 
in westelijke richting. De Inspectie 
Verkeer en Waterstaat had voor dit 
baangebruik toestemming verleend. 
Ook is door de Inspectie onthef-
fing verleend voor het gebruik van 
de Zwanenburgbaan ten tijde van 
het groot onderhoud aan de Polder-
baan. Op 8 juni is een aantal vlieg-
tuigen na 23.00 uur op de Aalsmeer-
baan geland. Als gevolg van zware 
onweersbuien net ten noorden van 
Schiphol konden vliegtuigen uit het 
zuiden en oosten de Polderbaan niet 
bereiken. Tussen 23.00 en 06.00 uur 
is gebruik van andere banen dan de 
Polderbaan en de Kaagbaan in prin-
cipe niet toegestaan of onder alle 
omstandigheden verboden.

Overschrijdingen voorkomen
LVNL heeft in het afgelopen ge-
bruiksjaar verdere maatregelen ge-
troffen om overschrijdingen te voor-
komen. Met name de regels voor 
het baan- en routegebruik voor de 
nacht kennen dermate strenge nor-
men dat deze al na het optreden 
van enkele afwijkingen zijn over-
schreden.
In de voorafgaande gebruiksjaren is 
daardoor steeds wel een van deze 
nachtregels overschreden.
LVNL rapporteert haar verrichtingen 
aan de Inspectie Verkeer en Water-
staat in het kader van de Regeling 
Milieu-informatie. De Inspectie be-
oordeelt deze en kan LVNL voor 
overschrijdingen boetes opleggen.

Jaarbericht naleving milieuregels

LVNL: Slechts één regel norm 
Schiphol overschreden in 2007

Laatste algemene ledenvergadering

Afscheid FloraHolland 
van directeur J. Teelen
Rijnsburg - Tijdens de donderdag-
avond gehouden Algemene Leden-
vergadering van bloemenveiling Flo-
raHolland, stemden de leden in met 
de tarieven voor 2008. 
Het was de laatste Algemene Le-
denvergadering en er werd dan ook 
afscheid genomen van scheidende 
bestuursleden, commissarissen en 
algemeen directeur Jacques Tee-
len. Vanaf 1 januari start de nieuwe 
coöperatie FloraHolland uit de fusie 
tussen Bloemenveiling Aalsmeer en 
het huidige FloraHolland. De huidi-
ge directievoorzitter van fusiepart-
ner Bloemenveiling Aalsmeer, Ti-
mo Huges, zal dan de functie van 
algemeen directeur vervullen. De 
bestuursleden en commissarissen 
die per 31 december de organisa-
tie verlaten, zijn: bestuursleden me-

vrouw E.J.M. Rombouts-van Riel en 
de heren A.T.M. van Marrewijk en 
W.A.G.M. de Vries en de commis-
sarissen J.C.M. van den Nouweland, 
J.H. Menkveld en A.A. Westerlaken. 
Teelen en alle scheidende bestuurs-
leden en commissarissen ontvin-
gen, vanwege hun verdiensten voor 
de coöperatie, de FloraHolland Bril-
jant. De fusie tussen Bloemenveiling 
Aalsmeer en FloraHolland is per 1 
januari 2008 een feit. De nieuwe co-
operatie FloraHolland biedt telers en 
klanten een netwerk van zes vesti-
gingen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijns-
burg, Bleiswijk, Venlo en Eelde), één 
landelijk opererende bemiddelings-
organisatie en een centraal aange-
stuurde afdeling Import. De fusie-
combinatie zet jaarlijks circa 4 mil-
jard euro om.

Vriendschapscursus voor 
55+vrouwen bewijst nut
Aalsmeer - Vriendschapsnetwer-
ken worden altijd kleiner als je wat 
ouder wordt, maar de behoefte aan 
vriendschap neemt niet af. Een der-
de van de 55plus-vrouwen heeft 
last van gevoelens van eenzaam-
heid. Het komt echter onder alle 
mensen van alle leeftijden voor. De 
meeste mensen noemen het een 
gevoel van verdriet, van leegte. Al-
leen zijn hoeft niet te betekenen dat 
men zich alleen voelt, maar het ver-
schijnsel dat mensen alleen zijn en 
zich alleen voelen in de maatschap-
pij neemt toe. Vriendschappen ont-
staan (bijna) nooit spontaan. Met 
iemand echt bevriend raken is een 
proces met momenten waarop ie-
mand kan aanhaken of juist afha-
ken. Maar vrienden maken, kun je 
leren! Daarom organiseert de Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer een 

vriendschapscursus voor 55plus-
vrouwen. De cursus telt tien bijeen-
komsten waarin de deelneemsters 
aan de slag gaan om nieuwe vriend-
schappen te ontwikkelen en/of ou-
de vriendschappen nieuw leven in 
te blazen. In de cursus worden oefe-
ningen gedaan om bijvoorbeeld een 
realistischer of positiever zelfbeeld 
te ontwikkelen, of om grenzen te le-
ren aangeven, iets waar zeker veel 
vrouwenvriendschappen op stuk lo-
pen. De cursus wordt gegeven door 
Eeva Kriek en start op 11 januari en 
is van 9.15 tot 11.30 uur in gebouw 
Seringenhorst aan de Parklaan. 
Kosten 55 euro. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Voor aanmel-
den: SWOA, Parklaan 27, tel. 0297- 
344094. Voor info en vragen over de 
cursus: Eeva Kriek, tel. 020-6414178, 
email: ekriek2@compuserve.com.

Cursus ‘Het geheugen de 
baas’ voor ouderen
Aalsmeer - Op maandag 4 febru-
ari start bij de SWOA een cursus 
geheugentraining voor ouderen uit 
Aalsmeer. Deze cursus wordt ge-
houden in wijksteunpunt Meander 
in de Clematisstraat. Iedereen ver-
geet wel eens wat. Maar bij veel ou-
deren die soms wat vergeetachtig 
zijn, blijkt de angst te bestaan dat 
dit een voorbode is van een begin-
nende dementie. Deze angst is in de 
meeste gevallen echter ongegrond. 
Wel moet het geheugen ‘in vorm’ 
gehouden worden. 
Dat ouderen vaker iets vergeten 
wordt mede veroorzaakt doordat 
men na de Vut of pensionering een 
veel rustiger leven krijgt. Men doet 
veel minder vaak een beroep op het 
geheugen. Daarom is de cursus ge-
heugentraining zo zinvol. In deze 
cursus worden u technieken ge-

leerd, die u in staat stellen om zaken 
beter te kunnen onthouden. De cur-
sus is bedoeld voor ouderen, die bij 
zichzelf merken dat het geheugen 
wat minder goed functioneert dan 
men zou wensen en daar verbete-
ring in willen brengen. Ook mensen 
die hun geheugen willen trainen en 
op deze manier willen voorkómen 
dat er problemen ontstaan, kun-
nen baat hebben bij de cursus. De 
geheugentraining is niet bedoeld 
voor ouderen waarbij er sprake is 
van een vastgestelde dementie. De 
cursus geheugentraining wordt ge-
geven door Ansje Weima op  maan-
dagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
en bestaat totaal uit tien lessen. De 
deelnemersbijdrage is 55 euro en 
dit bedrag is inclusief cursusboek. 
Aanmelden kan bij wijksteunpunt 
Meander, tel. 0297-323138.

Hoofddorp - Op dinsdagavond 22 
januari start MEE Amstel en Zaan 
met de oudercursus Positief Opvoe-
den. Dit is een kijk-, praat- en doe-
cursus over opvoeding voor ouders 
met een kind met een achterstand 
of leerproblemen, een lichte of ma-
tige verstandelijke beperking, of een 
lichamelijke beperking, in de leeftijd 
van 3 tot 12 jaar. In de cursus komen 
diverse onderwerpen aan bod, zoals 
aandacht geven aan uw kind, com-
plimentjes geven, nee zeggen en 
straffen. Daarnaast wordt er met ei-
gen opvoedingssituaties geoefend. 
De cursus vindt plaats op acht dins-

dagavonden van 19.30 tot 22.00 uur 
in januari, februari, maart en april. 
De cursus wordt gegeven op de ves-
tiging van MEE Amstel en Zaan op 
Boekanierlaan 2 in Hoofddorp. MEE 
Amstel en Zaan geeft informatie, 
advies en ondersteuning aan men-
sen met een beperking. Voor meer 
informatie of een aanmeldingsfor-
mulier kunt u contact opnemen met 
Wil Roeleveld en Angelique Voogt 
van MEE Amstel en Zaan via 023-
5563300. Zij zijn de trainers van de 
cursus. U kunt zich opgeven tot 15 
januari. Na de aanmelding volgt een 
intakegesprek met de trainers.

Cursus Positief Opvoeden

Aalsmeer - Er is de laatste tijd wat 
onrust en onduidelijkheid ontstaan 
rondom medicijngebruik en de ver-
goeding daarvan door zorgverzeke-
raars. Apothekers en zorgverzeke-
raars vechten een onderlinge ru-
zie uit over de hoofden van de pa-
tiënten. Reden voor de Nederland-
se Patiënten Consumenten Federa-
tie (NPCF) om uw rechten nog eens 
op een rijtje te zetten. Sinds een 
paar jaar kennen we in Nederland 
een nieuw zorgstelsel. Eén van de 
belangrijkste veranderingen is dat 
zorgverzekeraars zorgvuldig, zinnig 
en zuinig zorg proberen in te kopen. 
Dan gaat het zowel om de zorgver-
lening zelf, als om de medicijnen. 
Op die manier proberen de ver-
zekeraars de kosten in de hand te 
houden om de hoogte van de pre-
mie van de verzekering te drukken. 
Vorige week ontstond onduidelijk-
heid rondom cholesterolverlagen-
de medicijnen. Bij alle andere me-
dicijnen is er nu niets aan de hand. 
Hoe werkt het nu in de praktijk? Als 
u cholesterolverlagers moet slikken 
zal uw arts een recept uitschrijven. 
Meestal gaat het om Simvastatine. 
Dit is de naam van een groep cho-
lesterolverlagers die onder verschil-
lende merknamen op de markt zijn.
Als u het middel voor het eerst slikt 
is er niets aan de hand. U krijgt het 
merk dat door de zorgverzekeraar 
vergoed wordt. Dat is een goed, ge-

controleerd merk dat de zorgverze-
keraar goedkoop heeft kunnen in-
kopen. Als u al cholesterolverlagers 
slikte, kan het zijn dat u voortaan 
een ander merk krijgt dan u gewend 
was. In principe heeft dat merk de-
zelfde werkzame stof en dezelfde 
kwaliteit en effect als het medicijn 
dat u tot nu toe slikte. Alleen heeft de 
zorgverzekeraar dit merk goedkoop 
kunnen inkopen. In een enkel geval 
kan het voorkomen dat dit merk niet 
hetzelfde effect heeft als het merk 
dat u voorheen gebruikte. Bij voor-
beeld omdat er bijwerkingen optre-
den of omdat dit merk in uw geval 
niet optimaal functioneert. Ook dat 
is niet nieuw. Vaak dient u meerdere 
medicijnen voor dezelfde kwaal uit 
te proberen voordat precies duide-
lijk is welk bij u het meest optimale 
effect heeft. Ook bij de cholesterol-
verlagers kan dat dus optreden. In 
die situatie kan uw arts besluiten 
dat het gebruik van een ander merk 
voor u medisch noodzakelijk is. Uw 
apotheker dient u dan dat merk te 
geven en uw zorgverzekeraar zal het 
vergoeden. Het is dus altijd uw dok-
ter die bepaalt welk medicijn u dient 
te gebruiken.
Heeft u nog vragen of klachten? 
Dan kunt u terecht bij het Meldpunt 
Consument en de Zorg, telefoon-
nummer 030  29 16 777 op ma t/m/ 
vrij van 10.00 tot 16.00 uur. Zie ook 
www.npcf.nl.

Medicijnen? Uw dokter beslist!

Bloemsierkunst voor iedereen
Bloemschikdemonstraties 
bij het Boerma Instituut
Aalsmeer - Op een steenworpaf-
stand van de bloemenveiling ligt 
het (in verhouding kleine) interna-
tionale opleidingsinstituut voor de 
bloemsierkunst, aan de Legmeerdijk 
227 te Aalsmeer, voorheen net over 
de grens in Amstelveen. Al ruim 27 
jaar heeft het Boerma Instituut daar 
zijn spreekwoordelijke stek, met in-
middels de tweede generatie aan 
het dagelijkse roer. De ‘bloementra-
ditie’ gaat zelfs al vier generaties te-
rug met Limburg als oorspronkelijke 
basis. Veel grote namen hebben bij 
het Boerma Instituut hun ‘roots’. Hier 
werden hun artistieke en handvaar-
digheden uitgebouwd tot internatio-
nale bekendheid in binnen- en bui-
tenland. Ondanks de internationale 
bekendheid is het opleidingsinsti-
tuut gek genoeg lokaal in Aalsmeer 
wat op de achtergrond gebleven, 
terwijl ze juist op hun bijzondere 
wijze zo veel hebben bijgedragen 
aan de Aalsmeerse bloemenexport.
 
Kerst idee 
Tot en met zaterdag 22 december 
staan daarom voor iedereen de deu-
ren open om een kijkje te nemen in 
de ‘haute couture’ van de bloem-
sierkunst met gratis bloemschikde-
monstraties. Ook zijn er een keur 
aan hulpmaterialen en accessoires 
verkrijgbaar om zelf met de opge-

dane kennis aan de gang te gaan. 
Een kerstworkshops volgen of een 
kant en klaar kerststuk van één van 
de demonstrerende kunstenaars 
bemachtigen kan natuurlijk ook. In 
de ‘Floral Design Supplies’ shop zijn 
meer dan 160 verschillende bloem-
schikboeken in te kijken en te koop. 
Annemieke’s Kramerie van de Ma-
chineweg completeert de presen-
tatie met  feestelijke gedekte tafels 
met daarop haar servies en glas-
werk en is niet voor niets nationaal 
Global Innovation Award Winner 
2005-2006. Tijdens al die kerstvoor-
bereidingen zou er kerststress op 
kunnen treden. Om dit te voorko-
men staat Martin Lukács op vrijdag 
21 december van 15.00 tot 18.00 uur 
voor u klaar met een uitstekende 
stoelmassage. Hiervoor kunt u re-
serveren bij binnenkomst. 
Neem gerust uw partner mee, want 
die hoeft bepaald niet op een droog-
je te zitten in de sfeervolle nostal-
gische ‘Limburgse’ ambiance van 
café de Mijnen. De laatste finale-
dag is dus zaterdag aanstaande tot 
18.00 uur, voor een leerzame erva-
ring die u niet mag missen. De toe-
gang is gratis en een kopje koffie of 
thee staat voor u klaar. Het adres is 
Legmeerdijk 227. Meer weten? Bel 
020-4415306 of kijk op www.bloem-
schikken.nl. 

Convenant gemeenten splitsing 
GGD Amstelland de Meerlanden
Aalsmeer - De taken van de GGD 
Amstelland de Meerlanden gaan 
naar de GGD Amsterdam en de 
GGD Kennemerland. GGD Amster-
dam neemt per 1 januari de dienst-
verlening over van Aalsmeer, Am-
stelveen, Uithoorn, Diemen en Ou-
der-Amstel. Hiertoe sluiten deze ge-
meenten op 21 december een con-
venant met Amsterdam. Om 11.00 
uur ondertekenen de betrokken 
partijen het convenant in de foyer 
van het raadhuis van Amstelveen. 
Reden voor splitsing is de herinde-

ling van veiligheidsregio’s in Neder-
land. Zo zijn de geografische werk-
gebieden van brandweer, politie en 
GGD hetzelfde. Dit vergemakkelijkt 
afstemming bij een ramp of calami-
teit. Door de splitsing vallen geen 
gedwongen ontslagen. Hierover lig-
gen afspraken vast met de vakbon-
den. 
Uitgangspunt is dat zorg op lokaal 
niveau goed beschikbaar en bereik-
baar blijft. Zo blijven consultatiebu-
reaus voor jeugdgezondheidszorg 
op dezelfde locaties. 

Groter risico op verbranden 
tijdens de feestdagen
Aalsmeer - Tijdens de feestdagen 
worden hete pannen, ketels, bak-
platen en ovenroosters extra vaak 
gebruikt. Maar ook haardvuur, kaar-
sen, gourmetstellen, fonduepan-
nen, steengrillen en olielampjes 
zijn typisch zaken die bij de feest-
dagen horen. Omdat een ongeluk in 
een klein hoekje zit, neemt de kans 
op een verbranding in die periode 
van het jaar toe. Om het ongemak 
van een eerstegraads verbranding 
te verlichten is koeling met lauw, 
zachtstromend leidingwater gedu-
rende tien minuten de juiste behan-
deling. Daarná kan de huid aanvul-
lend gekoeld en verzorgd worden 
met Bepanthen Cooling Foam Spray, 
een product van Bayer Consumer 
Care. Om na een eerstegraads ver-
branding huidschade te voorkomen 
en het ongemak te verlichten is 10 
minuten koelen met lauw, zacht-
stromend leidingwater een must. Dit 
wordt geadviseerd door de Brand-
wonden Stichting. Wie daarna Be-
panthen Cooling Foam Spray op de, 
intacte, huid sprayt, zorgt voor een 

nog langere koeling en verlichting. 
Door intensief contact met de werk-
zame stof Dexpanthenol, wordt het 
natuurlijke herstelproces onder-
steund. Tevens trekt deze zachte 
foam snel in de huid en verbetert de 
vochtbalans.
 
Goed voorbereid
Weinig mensen houden rekening 
met mogelijke eerstegraads ver-
brandingen, zo blijkt uit onderzoek 
dat Bayer Consumer Care onlangs 
heeft laten uitvoeren door bureau 
Flycatcher. Stromend water is bijna 
altijd wel bij de hand, maar wan-
neer de huid daarna moet worden 
verzorgd, hebben de meeste men-
sen daarvoor niet de juiste midde-
len in huis. Zeker wanneer er rond 
de feestdagen zo veel extra warm-
tebronnen worden gebruikt en het 
risico op eerstegraads verbrandin-
gen groter is, zou ieder huishouden 
goed voorbereid moeten zijn. Be-
panthen Cooling Foam Spray biedt 
dan net die extra verlichting en ver-
zorging.

In alle vroegte werd gisteren een aanvang gemaakt met het plaatsen van de 
oranje Flora Holland letters op het gebouw van Bloemenveiling Aalsmeer. Nu 
de fusie tussen de twee ‘grootmachten’ een feit is moet het beeldmerk wor-
den aangepast. Bij het samengaan van de beide veilingen is besloten de naam 
Flora Holland aan te houden. De naam Bloemenveiling Aalsmeer verdwijnt 
dus, maar het sterke rode tulp-logo blijft. Dus toch nog iets ‘eigens’ voor de 
Aalsmeerse veiling!

Kerst proefavond bij 
C1000 Koster succesvol
Aalsmeer - Dinsdagavond 11 de-
cember klokslag acht uur opende 
C1000 Koster  haar deuren voor een 
kerstproefavond à la maison. Be-
langstellenden kwamen  over de ro-
de loper binnen en werden getrak-
teerd op een muzikaal ontvangst 
door het theaterduo Flageolettes. Zij 
hebben de gehele avond hun kun-
sten vertoond. 
In de winkel waren  tientallen stands 
opgesteld waar allerlei lekkernijen  
geproefd konden worden, en daar-
bij werden de nodige tips gegeven. 
Zo stond er bij de groentenafdeling 
een chocoladefontein waar je vers 
fruit in kon dopen. De bakker had 
ambachtelijke minisnacks. Gré van 

der Meulen stond bij de kaasafde-
ling met een overheerlijke kaasfon-
due van een geitenkaas. In het mid-
den van de winkel stond een prach-
tige sfeertafel gedekt, hierop ston-
den vele gerechten uit het C1000 
receptenboek die door twee pro-
fessionele koks waren bereid. Bij 
de slagerij werd Zuid-Amerikaans 
vlees gebakken. Alle producten die 
deze avond gedemonstreerd wer-
den zijn natuurlijk tijdens de feest-
dagen in de winkel verkrijgbaar. Alle 
belangstellenden kregen bij het ver-
laten van de winkel nog een kleine 
attentie mee. Al met al was het een 
zeer geslaagde avond, waar ieder-
een van genoten heeft. 
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Bloemen voor Corina Monsees en Gert Jan van de Wolf.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
170 Finish voor Gert Jan 
van de Wolf bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Raak! Triple 20 Triple 
20 en de dubbele bull. De hoogst 
mogelijke finish. We noteren vrijdag 
14 december.  Voor de tweede keer 
dit seizoen werd deze ultieme finish 
gegooid. Gert Jan van de Wolf deed 
het en schaart zich hiermee in het il-
lustere rijtje heren die de 170 finish 
eerder wisten te raken. Op de web-
site van Poel’s Eye is hiervoor een 
speciale 170 pagina ingericht. Hier 
ziet u de foto’s Peter v/d Laarse, 
Asam Mian, Gerard Bak en nu Gert 
Jan van de Wolf.
Door deze finish van 170 waren on-
der andere 146 – 136 – 111 -110 en 
106 niet genoeg voor de fles Sco-
ne bier die te verdienen valt met het 
gooien van de hoogste finish. De 
100 finish van Corina Monsees was, 
voor de tweede achtereenvolgen-
de keer, wel genoeg voor een lek-
ker flesje Rosé. Dit bleek de hoog-
ste finish bij de dames vanavond. 
Kalkoen met Rosé op het kerstme-
nu bij de familie Monsees dus dit 
jaar. Voorlopig echter nog geen ro-
zen voor Corina. Ze sneuvelde bij 
de laatste vier dames van vandaag. 
Margreet Nijp haalde, bijna vanzelf-
sprekend, de finale. De andere hal-
ve finale ging tussen Jolanda Hey-
steeg en Marieke van Zanten. Ma-
rieke won en zo mochten Marieke 
en Margreet bepalen wie voorlopig 
de koploper werd van de Poel’s Eye 
ranking bij de dames. Margreet te-
kende voor haar 27e overwinning 
ooit. 

Beloften schema
Toernooileiders Ronald Hirs en Tho-
mas de Ridder leidde vandaag het 
toernooi. Zoals altijd deden zij dit 
uitstekend. Alles liep als de ge-
smeerde bliksem en de finales wer-
den wederom voor 24.00 uur ge-
speeld. Een duidelijk doel wat ge-
steld wordt bij Poel’s Eye. Er worden, 
aan het einde van de avond, drie fi-
nales gespeeld. 
De dames, de heren winnaars ron-
de en de heren verliezers ronde. Een 
aantal weken geleden vroegen wij 
om een andere naam voor de ver-
liezers ronde. Dit omdat het woord 
‘verliezers’ in de benaming niet lan-
ger gepast was. Een aantal opties 

passeerden de revue, maar het was 
het steeds nét niet. Thomas de Rid-
der kwam vrijdag met de naam; ‘het 
beloften schema’ De nieuwe naam 
voor de verliezers ronde was gebo-
ren. In het beloften schema speel-
den vandaag weer enkele ‘toppers’ 
Eens te meer toont dit het stijgen-
de niveau aan bij de toernooien 
van Poel’s Eye. Henk van Dam, Lex 
Nijp, Wijnand Kool en Rene Kruit. 
Zij strandden allen in de kwartfina-
le. Rick Franssen was vandaag ook 
flink op dreef en trof Kilian Broere 
in de halve finale. Helaas voor Rick 
vond Kilian de laatste dubbel eer-
der en plaatste hij zich voor de fi-
nale. In de andere halve finale was 
het Asam Mian die Chiel Brunsting 
aftroefde. De jonge Kilian won ver-
volgens knap de finale van Asam 
en werd hiermee eerste winnaar 
van het schema der beloftes. Kilian 
heeft het talent om deze beloften rol 
ook waar te gaan maken in de toe-
komst.

Negen-darter
Behalve het winnen van toernooien 
is het ultieme doel in Darts het gooi-
en van een zogenaamde negen-
darter. Dit wil zeggen dat de leg van 
501 punten in 9 pijlen uit moet. Dit 
is het hoogst haalbare. Er zijn echter 
meerdere manieren mogelijk om de-
ze perfecte leg te gooien. De meest 
gangbare manier is door te begin-
nen met 2x 180 achter elkaar. Ga er 
maar aan staan. Als u heeft meege-
rekend blijven er dan nog 141 pun-
ten over. John Koster, een verdien-
stelijk darter presteerde het om de 
benodigde 180 scores achter elkaar 
te gooien. Het Dorpshuis zinderde. 
Zou hij vallen? Helaas lukte het dit 
keer (nog) niet. Maar hij hangt in 
de lucht. Het is daarom een kwes-
tie van tijd voordat die negen-darter 
ook daadwerkelijk gaat vallen. John 
Koster kwam overigens ook ver in 
het winnaars toernooi. Daarover vol-
gende week een uitgebreid verslag. 
De volgende speelavond is op vrij-
dag 28 december. Kerst achter de 
rug, oud en nieuw voor de deur. Een 
leuk dart toernooi er tussenin. Aan-
vang 19.45 uur. Voor meer informa-
tie: www.poelseye.nl.

Voetbalwedstrijd tegen Wartburgia 
VV Aalsmeer verrast publiek 
met goede tweede helft
Aalsmeer -De wedstrijd Aalsmeer 
tegen Wartburgia op 15 december jl. 
was er één met twee gezichten. Een 
eerste helft waarin de twee elftal-
len wel wilden, maar niet konden en 
een tweede helft waarin Aalsmeer 
vooral in het laatste half uur met 
mooi en goed aanvallend spel Wart-
burgia deklasseerde. Aalsmeer had 
nog iets recht te zetten na de af-
gang tegen VenV in de laatste thuis-
wedstrijd. Het probeerde dan ook 
vanaf het fluitsignaal de wedstrijd 
naar zijn hand te zetten. Wartbur-
gia is een wisselvallige ploeg en 
kan met zijn fysiek sterke spelers 
voor veel moeilijkheden zorgen. 
Aalsmeer moest wel mee en liep 
dan ook tegen vier gele kaarten in 
de eerste helft op, waarvan het me-
rendeel geen slimme overtredingen 
waren. Wartburgia maakte de eer-
ste 10 minuten de meeste kans op 
een doelpunt. Het veldspel was iets 
beter dan van Aalsmeer, maar echt 
gevaarlijk werd het niet. De eerste 
echte kans kwam van Aalsmeer in 
de 14e minuut toen Pascal van Ber-
kum zijn mannetje uitspeelde. Zijn 
schot ging net naast. Ook zijn twee-
de schotkans in de 17e minuut hield 
de keeper er goed uit. Aalsmeer 
kwam beter in zijn spel. 
Op het middenveld was de aanwe-
zigheid van Robert Batenburg weer 
onmisbaar als een sterke spelbe-
paler. De passes die de eerste 20 
minuten veelal verkeerd uitpak-
ten kwamen nu beter aan. Voor-
al Karel Koolhaas kreeg meer grip 
op het spel. Een diepte pass in de 
20e minuut van John Keur op Ka-
rel Koolhaas werd goed voorgezet. 
Rolf Maarssen kwam enkele milli-
meters te kort om in te koppen. Ook 
op een hard schot van Robert Ta-
tes in de 28e minuut moest de kee-
per gestrekt gaan. Het mooiste mo-
ment van de wedstrijd kwam in de 
35e minuut toen uit een corner van 
Pascal van Berkum Robert Tates de 
perfecte omhaal produceerde. Van-
af de penalty stip vloog de bal als 
een projectiel in de kruising à la van 
Basten. Zulke treffers zou men feite-
lijk terug moeten kunnen zien. 
Aalsmeer begon na dit doelpunt be-
ter te voetballen en ook het tempo 
ging omhoog. Wartburgia moest het 
antwoord schuldig blijven. Het le-
verde wel wat kansen op maar er 
werd tot aan de rust niet meer ge-
scoord. Aalsmeer begon de twee-

de helft met veel druk te zetten op 
het doel van Wartburgia. Een penal-
ty werd Aalsmeer onthouden in de 
49e minuut toen Dennis Maarssen 
vrij voor doel aan zijn shirtje werd 
teruggetrokken. Het ontging he-
laas de scheidsrechter. Wartburgia 
kreeg in de 51e minuut een niet te 
missen kans. Het schot ging rake-
lings voor langs. Toch kwam Wart-
burgia nog gelijk. Een vrije trap op 
20 meter van het doel ging kei-
hard door de muur en via de han-
den van Ray Smidt plofte hij in het 
doel, 1–1. Aalsmeer was even van 
slag en had mazzel toen in de 58e 
minuut de bal twee keer van de lijn 
werd gehaald. De licht geblesseer-
de Dennis Maarssen werd vervan-
gen door Sergio Preegers en Karel 
Koolhaas ging in de spits spelen. Dit 
bleek een gouden wissel. Er kwam 
nu veel meer druk op het doel van 
Wartburgia. Karel is sterk aan de bal 
en passt van daaruit veel op de vleu-
gels. Een niet te missen kans kreeg 
Robert Tates in de 64e minuut. Mis-
schien verrast door de grote kans 
ging zijn schot voor open doel via 
de paal naast. Het was nu alleen 
maar Aalsmeer wat de klok sloeg en 
Wartburgia kon het tempo niet meer 
volgen. Uit een voorzet van Pascal 
van Berkum knalde Robert Tates in 
de 73e minuut de 2–1 binnen. Het 
waren deze spelers die vanmiddag 
het verschil maakten bij Aalsmeer. 
Een mooie aanval in de 77e minuut 
opgezet door Robert Tates kwam bij 
Pascal van Berkum, maar zijn schot 
ging net naast. Uit de volgende aan-
val scoorde Pascal van Berkum uit 
aangeven van Karel Koolhaas de 3–
1. Pieter v.d. Dussen werd gewisseld 
voor Frank Ebenharter. In de 86e 
minuut was het weer raak. Uit een 
aanval opgezet door Robert Tates 
schoot Karel Koolhaas dikverdiend 
zijn 4–1 in. In de 88e minuut volg-
de nog een publiekswissel voor Ro-
bert Tates en kwam Guus Yousofzai 
in het veld. Met deze goede tweede 
helft sluit Aalsmeer met een positief 
gevoel de eerste competitie helft af. 
Via een trainingskamp in Delden be-
gin januari volgend jaar kunnen zij 
nog een mooi slot aan de competitie 
geven.  Stand: 1. Roda ‘23 13 – 28. 
2. Amstelveen Heemraad 13 – 28. 3. 
Waterwijk 13 – 25. 4. Vlug en Vaar-
dig 11 – 20. 5. Aalsmeer 11 - 20.

Jack van Muijden

Voetbalcompetitie
RKDES de betere in wedstrijd 
tegen Graafland
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
moest vlaggenschip RKDES het op-
nemen tegen FC Graveland. Thuis 
was er met 1-3 verloren, dus er was 
wat recht te zetten. 
Op het keiharde dus moeilijk be-
speelbare veld werd er flink gevoch-
ten voor elke meter. Het weer was 
heerlijk, alle griepies en verkoud-
heidjes kon je eens heerlijk verdrin-
gen door de frisse lucht in te snui-
ven, kortom het zag er goed uit. En 
dat werd het ook, Graveland en Des 
waren behoorlijk aan elkaar ge-
waagd, kansje voor de ene goal en 
kansjes voor de andere goal. Toch 
was het Des die de score na 15 mi-
nuten opende. 
Ibra goochelde wat op de linker 
flank maar kreeg de bal toch voor 
Roald Pothuizen die knap afmaak-
te. Het zag er allemaal goed en fris 
uit bij Des. 
Toch kwam Graveland op gelijke 
hoogte. De uitstekende leidsman 
maakte één van zijn weinige fout-
jes door een handsbal van Grave-
land speler Hendriks weg te wijven 
waarna hij de bal in het lege doel 
kon koppen. 
Jammer dat de scheidsrechter niet 
even de moeite neemt om naar zijn 
assistent scheidsrechter te gaan die 
hevig stond te vlaggen. 1-1 dus en 
dat allemaal na ruim een half uur 
spelen.
Gelukkig pakte Des de draad weer 
goed op en nog geen twee minuten 
later zag Eddy Jansen zijn vrije trap 
in de verre hoek belanden, 2-1 voor 
Kudelstaart. In het begin van de 
tweede helft was er spektakel over 
en weer, Colin van Velsen ranselde 
de bal van de lijn en Ibra ging tot 
twee keer toe alleen op de keeper af 

maar zag zijn pogingen in schoon-
heid stranden. 
De tweede helft was het aankijken 
bijzonder waard, hard werkende 
ploegen, kansen voor beide doelen 
voor Des wat meer als voor Grave-
land kortom de hele Des enclave 
wachtte op de 1-3 maar dat werd 
het niet. Bij een corner bal gingen 
zowel Robin van de Steeg als Bart-
Jan van de Jagt mee naar voren. De 
keeper ving de bal en schoot onmid-
dellijk naar voren waar Mohammed 
El Ahmadi 1 op 1 kwam te staan met 
de snelle spits en die kon hem niet 
bijbenen, 2-2 door Kuc.
Maar Des kwam wederom knap te-
rug, de steeds meer als teamspeler 
opererende Ibra schoot de bal we-
derom van links voor en het was 
wederom Roald die de punt van zijn 
schoen er tegen zette en binnen 1 
minuut stond Kudelstaart weer voor 
met 2-3. 
De laatste 10 minuten was het weer 
ouderwets billen knijpen maar dat 
hoort er ook bij.  Kortom twee hard 
werkende ploegen, maar Des was 
de betere ploeg en heeft dus ook 
verdiend gewonnen. Man of de 
match was voor mij Robin van der 
Steeg die zeker een negen heeft 
verdiend.

RKDES speelde in de volgende op-
stelling: Colin van Velsen, Robin van 
der Steeg, Robin Spaargaren, Roald 
Pothuizen, Eddy Jansen, ( 83 Redu-
an Champs) Jeffrey Stravers, Bart-
Jan van der Jagt, Jochem Kok, Ibra 
Ei Ahmadi, (90 Nick Spaargaren) 
Mohammed El Ahmadi, Bas den 
Daas.  

Eppo

Trampolinespringen SV Omnia 2000
Robin, Martina, Rowana en 
Fabiënne 2e van Nederland
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd in Spakenburg de Nederland-
se kampioenschappen trampoli-
nespringen gehouden voor club-
teams. In totaal hadden vijf teams 
van SV Omnia 2000 zich geplaatst 
voor deze finale. Twee teams in de 
Klasse E, twee teams in de Klasse D 
en 1 team in de Klasse A. Op zater-
dag werd de finale voor de Klasse E, 
D, C en B gehouden en op zondag 
was de finale voor de A-klasse. Het 
was weer vroeg op voor de sprin-
gers, springsters en supporters, om 
8.00 uur verzamelen bij de Proosdij-
hal en dan gezamenlijk vertrekken 
naar Spakenburg, dit mooie dorpje 
aan het IJsselmeer was dit jaar het 
decor voor de Nederlandse kampi-
oenschappen.
Elk team bestaat uit vier springers, 
en elk teamlid springt een verplichte 
oefening en twee vrije keuze oefe-
ningen. De eindscore wordt bepaald 
door per ronde de beste drie resul-
taten bij elkaar op te tellen. In deze 
finale werd er iets anders gespron-
gen. Nu werd er door elk team een 
verplichte en een keuze oefening 
gesprongen en daarna gingen de 
beste zes teams door naar de finale 
ronde. In deze finale ronden werd er 
door drie springers gesprongen en 
alleen het resultaat van deze finale 
ronde bepaalde welk team zich Ne-
derlands kampioen mag noemen. 
In de klasse D haalde Omnia 4 net 
niet de finale ronde. 
Dit team met Iris Jongerius, Naomi 
de Rijk, Yanaika Holst en Max de 
Vries, spongen een mooie oefening 
en kwamen twee tiende te kort om 

zich te plaatsen voor de finale ron-
de. Omnia 6 had iets meer geluk, 
Met een gelijk aantal punten maar 
door een betere vrije keuze plaatste 
dit team zich al laatste voor de fi-
nale ronde. Doordat er in de fina-
le ronde slecht door drie springers 
gesprongen mocht worden, moest 
trainer Rien de Ruiter bepalen wie 
van de vier springers niet mee kon 
springen in de finale. Fabiënne Ho-
gers de vaste invalster van dit team 
viel af. Doordat de punten van de 
voorronde niet meetelde maakte elk 
team in de finale een kans om op 
het podium te komen. Vrij van ze-
nuwen sprongen de Robin van As, 
Martina van der Linden en Rowa-
na Moenis een goede finale ronde, 
die resulteerden in een prachtige 
tweede plaats. Tweede op de Ne-
derlandse kampioenschappen, vol-
ledig onverwacht, maar een knappe 
prestatie van dit team. In de Klas-
se E sprongen Omnia 7 en Omnia 
8 mee van SV Omnia 2000. Omnia 
8 bestaande uit Marvin Arendzen, 
Mikky Janssen Danischa Goede en 
Bente Geleijn behaalde met 135,30 
punten een achtste plaats. Carmen 
Onderwater, Daphne Hulsker, Mar-
lou de Vries en Sharona de Rijk, de 
springsters van Omnia 7, deden het 
iets beter en behaalde een mooie 
zevende plaats met 135,90 punten. 
Uiteindelijk toch een prachtig re-
sultaat van de afdeling Trampoline-
springen van sv Omnia 2000, want 
het behalen van de finale is natuur-
lijk al een hele prestatie waar elke 
springer/springsters trost op kan 
zijn.

Handbalcompetitie
DES-dames verliezen nipt
Kudelstaart - De dames van Hoek-
water-Multi Supplies- R.K.DES 
speelden de laatste handwedstrijd 
van dit jaar in de Proosdijhal tegen 
de dames van DSS uit Heemskerk 
en verloren. Na twee verloren wed-
strijden achter elkaar werd het wel
weer eens tijd om te winnen en dus 
deden de dames er alles aan om dat 
voor elkaar te krijgen, maar het was 
net niet genoeg. 
De eerste helft ging lange tijd ge-
lijk op en toen al kon je zien dat een 
overwinning toch niet zo makkelijk 
zou zijn. Het tempo was veel te laag 
en er werden haast geen breaks 
gelopen en vooral werd er slordig 
overgespeeld in de opbouw, waar-
door de bal vaak over de zijlijn werd 
gespeeld. En dus kon de tegenstan-
der weer opnieuw een aanval op-
zetten. De meeste schoten  van DSS 
werden door Esther Brouwer en Va-
lerie Ottenvanger op doel gestopt, 
maar DES kon in de aanval niet vol-
doende doordrukken om een voor-
sprong te behalen, en ging de rust 
in met een 9-10 achterstand. 
Reden genoeg voor coach Jan van 
der  Schouw om in de pauze eens 
precies te vertellen waar het aan 
schortte om zo een goede twee-

de helft te spelen. Dat je voor zo-
iets ook een goede scheidsrechter 
nodig hebt, dat was Jan misschien 
vergeten, maar aan de kant zat het 
publiek menig keer met kromme te-
nen, door het vooral kromme fluiten, 
of het was het door het gemis aan 
fluiten. De tweede helft stond DES 
al snel achter met 12-15, maar toen 
kwam er een periode waarbij men 
wel snel speelde, wel de break liep 
en er wel messcherp naar de cirkel 
werd gespeeld. 
Wendy Verzeilberg zorgde voor me-
nig doelpunt en bracht DES op een 
voorsprong van 16-15. Met nog tien 
minuten op de klok zou het spel van 
RKDES wel een overwinning moe-
ten kunnen opleveren. 
Helaas vielen dames terug in het 
oude tempo, traag en slecht schie-
tend en kon DSS de stand op 17-17 
en 17-18 en 17-19 brengen en kon 
alleen Franka van Bemmelen nog 
iets terug doen. Uiteindelijk verloor 
Kudelstaart met 18-19. Alweer niet 
echt nodig en met een beetje meer 
daadkrachtig optreden en sneller 
spel kunnen de dames nog wel tot 
overwinningen komen.                  

Arjo

Nieuwjaarsplons voor vijfde 
maal in Het Oosterbad
Aalsmeer - Natuurbad Het Oos-
terbad aan de Mr. Jac. Takkade or-
ganiseert op 1 januari alweer voor 
de vijfde maal een nieuwjaarsplons. 
Iedereen mag hier gratis aan mee-
doen. Er wordt begonnen met een 
warming-up op gezellige muziek 
en om 14.00 uur zal de burgemees-
ter van Aalsmeer, Pieter Litjens, het 
startschot voor de plons geven. Zo’n 
honderd Aalsmeerders en omwo-
nenden zullen het koude water trot-
seren, onder toejuiching van enige 
honderden ‘helden’ op de kant. Het 
zou natuurlijk leuk zijn als nog meer 
dan honderd zwemmers de duik 
wagen. Een leuke start van het jubi-
leumjaar voor het Oosterbad dat in 
2008 haar tachtigste levensjaar in-
gaat. Het Ooserbad ligt in natuur-
gebied De Oosteinderpoel, wordt 

onderhouden door vrijwilligers en 
heeft zo’n 800 donateurs. In de zo-
mermaanden worden zwemlessen 
gegeven. Na de plons is er voor ie-
dereen, duikers en kijkers, warme 
chocolademelk, glühwein en een 
oliebol. Voor de ‘plonsers’ heeft de 
firma Unox nog iets extra’s in pet-
to. De plons gaat ook bij ijs gewoon 
door. Er zullen dan flinke bijten ge-
hakt gaan worden. Vanwege het ko-
mende jubileum houdt het Ooster-
bad voor de jeugd een kleurplate-
nactie. Deze wordt deze week ver-
spreid en kan op 1 januari inleverd 
worden in het zwembad aan de Mr. 
Jac. Takkade. Er zijn leuke prijzen 
mee te winnen. Meer weten? Kijk 
op www.hetoosterbad.nl, stuur een 
mailtje naar info@hetoosterbad.nl 
of bel 0297-325635.

Bridgevereniging De Kwakel
‘Verhoef’ voert ranglijst 
parencompetitie aan
De Kwakel - Op donderdag 13 de-
cember is de derde ronde gespeeld 
van de parencompetitie bij de BVK 
in het feestelijk versierde dorpshuis 
De Quakel en opnieuw vlogen de 
vonken er tussendoor vanaf. In de A 
lijn blijft een aantal promovendi ver-
rassen. 
Echtpaar van Nieuwkerk scoorde 
opnieuw het best van allemaal met 
66,6% en paar Karlas-Verhoef werd 
tweede met 62,5%. Paar Bosboom-
van Vliet werd derde met 62% pre-
cies. 
Helemaal onderaan treffen de da-
mes Kamp-Backers met 39,6%. De 
kop van de ranglijst na drie avon-
den laat nogal wat keren dezelfde 
naam zien: op één Karlas-Verhoef, 
op twee Elenbaas-Verhoef en op 
drie de Jong-Verhoef. 
In de B lijn stevenen de paren Mol-
ler-Koestal en echtpaar van Beek 
linea recta af op promotie naar de 
A lijn.  Voor de tweede keer op rij 

werd eerstgenoemd paar eerste, de-
ze keer met 62,15%. 
Echtpaar Van Beek volgde op de 
voet met 62,08% en in deze volg-
orde staan deze paren ook aan de 
kop van de totaalstand. Paar Broers-
Mann werd met 60,3% derde en 
paar de Jong-Dekker sloot de rij.
In de C lijn baarde echtpaar Bader 
opzien door de eerste plaats te ver-
overen met 55%. Paar Koot-Voorn 
had aan 54,6% genoeg om tweede 
te worden en op een verrassende 
derde plaats paar Boerlage-Brock-
hoff met 52,9%. Paar Conijn-Hilliard 
scoorde 43,75% en werd daarmee 
1twaalfde en laatste. 
De verschillen in deze lijn waren de-
ze avond dus zeer klein. Echtpaar 
van der Knaap blijft de fiere koplo-
per in de totaalstand met bijna 60% 
gemiddeld. Vanavond, donderdag 
20 december, staat de kerstdrive op 
het programma van bridgevereni-
ging De Kwakel.

Atletiek AV Aalsmeer
Maaike één tijdens kerstbomen- 
meerkamp Utrecht
Aalsmeer - C-junior Maaike Wit-
peerd van AV Aalsmeer nam op za-
terdag 15 december deel aan de 
kerstbomenmeerkamp, georgani-
seerd door Hellas in Utrecht. 
Van de 40 deelnemers haalde zij de 
eerste plaats met maar liefst 70 pun-

ten voorsprong op nummer twee. 
Deze indoormeerkamp bestond uit 
drie onderdelen. Maaike sprong 
1.35 meter hoog. De kogel stootte 
zij naar 9.32 meter en werd daarmee 
eerste. Ook won Maaike de 60 me-
ter sprint in 8.48 seconden.
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Hockeycompetitie 
Qui Vive meisjes D3 kampioen!
Uithoorn - Qui Vive meisjes D3 is 
zaterdag periodekampioen gewor-
den. In een spannende wedstrijd 
wisten ze met  3–0 van de Straw-
berries te winnen. Lukte het vorige 
week niet om uit tegen het altijd las-
tige Bloemendaal uit de titel veilig te 
stellen, deze week kon het eigenlijk 
niet meer fout gaan. Als extraatje 
had Transportbedrijf Hogenhout b.v. 
de meiden en coaches voor aan-
vang van de wedstrijd nieuwe wind-
jacks uitgedeeld. Toen de meiden in 
gingen spelen was het eigenlijk al 
1–0. Ondanks het koude weer had-
den niet alleen veel ouders, maar 
ook oma’s en opa’s, overige fami-
lieleden, vriendjes en vriendinnen 
de moeite genomen om naar Qui 
Vive toe te komen om live getuigen 
te kunnen zijn van het binnen ha-
len van de eerste periodetitel. Door 
uitlopen van andere wedstrijden be-
gonnen de meiden 20 minuten later 
dan gepland aan de wedstrijd. Een 
beetje onwennig in verband met 
een ongebruikelijke opstelling wis-
ten Qui Vive net voor de rust uit een 
zeer mooie samenspeelsituatie ein-

delijk de nul van het scorebord te 
krijgen. Na de rust werd het nog wel 
even spannend omdat de Strawber-
ries een paar mooie kansen kreeg, 
maar omdat die niet benut werden 
bleef de teller voor dit team op nul 
staan. Halverwege de tweede helft 
wist Qui Vive de winst pas veilig te 
stellen. 
Een aantal kansen die onbenut ble-
ven zorgde ervoor dat er regelma-
tig een golf van oe-s en a’s te ho-
ren waren langs de zijlijn, maar het 
gejuich barsste pas echt los toen de 
scheidsrechters de wedstrijd afflo-
ten. Met 18 punten uit 7 wedstrijden 
wist Qui Vive de andere titel kandi-
daat Bloemendaal die nu 13 pun-
ten heeft en nog één wedstrijd moet 
spelen voor te blijven. Na ontvangst 
van de snoepmedaille en een glas 
kinderchampagne was er tijd voor 
een kop warme chocolademelk. 
Sponsor Hogenhout b.v. mag trots 
zijn op zijn meiden. Hopelijk kan de-
ze lijn doorgezet worden na de win-
tersport maar eerst mogen de da-
mes genieten van een wel verdien-
de kerstvakantie.

Weer BonBini disco voor 
tieners in januari
Aalsmeer - Op 23 november was 
de allereerste BonBini Disco. Deze 
disco, georganiseerd door de Bin-
ding en discotheek BonAmi, is be-
doeld voor tieners van 13 tot en met 
15 jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
De allereerste BonBini Disco was 
een succes en daarom organiseren 
De Binding en BonAmi in januari 
weer een BonBini Disco. 
Op vrijdag 18 januari van 20.00 tot 
23.00 uur zijn alle tieners weer wel-
kom in discotheek Bon Ami aan de 
Dreef. De kaartjes zijn in de voorver-
koop en op de 18e ook aan de deur 
te koop voor 5 euro. Dat is inclusief 
1 consumptie. De voorverkoop is 
van 14 tot en met 18 januari bij de 

Binding in de Zijdstraat in Aalsmeer 
en de Zolder aan de Haya van So-
merenstraat in Kudelstaart. Tijdens 
de disco gelden de regels van Bon 
Ami (zie www.bonami.nl). Er wordt 
niet gerookt en geen alcohol ge-
dronken. De deur sluit om 21.00 
uur en gaat pas weer om 23.00 uur 
open. Wil je of moet je eerder naar 
huis, dan moeten je ouders dat van 
te voren even aan de Binding door-
geven. Wil je meer weten? Of leuke 
foto’s bekijken van de vorige Bon-
Bini Disco? Kijk dan op een van de 
volgende website’s: www.bonami.nl 
of www.debinding.nl.  Voor informa-
tie: tel: 0297 326326, mail: info@de-
binding.nl.

Vrolijke boel tijdens kerstmarkt 
SJOK gebouw 
Kudelstaart - Vrijdag 14 december 
organiseerde alle gebruikers van 
het SJOK gebouw in Kudelstaart; 
BSO Snoopy, ’t Gilde en de Binding 
Zolder, een gezellige kerstmarkt.  
Tijdens deze kerstmarkt werden er 
leuke kerstcadeautjes verkocht die 
door kinderen en tieners zelf wa-
ren gemaakt zoals kaarsen, heer-
lijke kerstkoekje en leuke kerstver-
siering. 
Maar ook was er een leuke knut-
selactiviteit bij jeugdclub ’t Gilde 
en waren er diverse kraampjes met 
leuke hebbedingetjes voor de kerst.  
Bij het Rad van Fortuin kon iedereen 
leuke prijzen winnen. 
Natuurlijk was er ook voor de in-
nerlijke mens gezorgd. In de keu-
ken werden er heerlijke winterse 
maaltijden gemaakt de tieners van 
de Binding Zolder. Er was heerlijke 

erwtensoep of tomatensoep te be-
stellen en overheerlijke pasta. Bui-
ten kon men zich warmen aan een 
lekker glas glühwein of chocolade-
melk met of zonder slagroom.  
Alle opbrengsten die tijdens de 
kerstmarkt zijn behaald komen ten 
goede van het gebouw. 
Met deze opbrengsten zullen de 
gebruikers binnenkort onder an-
dere weer een leuke activiteit gaan 
organiseren voor de jeugd in Ku-
delstaart. 
Voor meer informatie over het ge-
bruik van het SJOK gebouw en de 
activiteiten die daar plaats vinden 
kunt u contact opnemen met Kim 
Verschueren van de Binding Zolder 
via kim@debinding.nl of telefonisch 
op 0297892091 alleen op dinsdag, 
woensdag en vrijdag tussen 13.00 
en 18.00 uur.

Gezellige kerstsfeer dit 
weekend op Binding Zolder 
Kudelstaart -  Nog even en dan is 
het kerstvakantie! Heerlijk twee we-
ken vrij, gezellig kerst en oud en 
nieuw vieren. 
Ook op de Binding Zolder wordt 
aandacht besteed aan deze gezel-
lige tijd; zo is er vrijdag 21 decem-
ber een gezellige kerstinloop vanaf 
14.00 uur. 
Tijdens deze inloop zijn er lekkere 
hapjes, kan je lekker hangen in de 
zithoek, kan er een spelletje wor-
den gespeeld of lekker film worden 
gekeken. De inloop duurt tot 18.00 
uur. 
Zaterdag 22 december is er om 

18.00 uur een overheerlijk kerst-
diner op De Binding Zolder. Gour-
metten staat op het programma. De 
kosten zijn 1 euro en je moet je van 
tevoren even opgeven. 
Opgeven voor het kerstdiner kan 
vrijdagmiddag op nummer 0297–
892091 tussen 14.00 en 18.00 uur. 
Maar het kan ook via de e-mail; 
stuur een mail met je naam, adres, 
leeftijd en telefoonnummer voor vrij-
dagmiddag 17.00 uur naar kim@de-
binding.nl  
Beide activiteiten, de inloop en het 
kerstdiner, zijn voor tieners vanaf 10 
jaar. 

Kinder- en Tienerdisco in 
het SJOK gebouw 

EHBO-diploma voor kids 
groep 8 van De Hoeksteen
Aalsmeer - Ze hebben heel veel 
geoefend op school, de leerlingen 
van groep acht van basisschool De 
Hoeksteen. Er werden verbanden 
aangelegd, wonden verzorgd en na-
tuurlijk theorie geleerd. En dat alle-

maal voor het felbegeerde EHBO-
diploma. Het oefenen op school 
heeft resultaat gehad, de jongens 
en meiden mochten allemaal het 
EHBO-diploma in ontvangst nemen. 
Gefeliciteerd!

Kudelstaart - Ook dit jaar is de 
Proosdijhal weer een dag afgehuurd 
voor het traditionele RKDES Kerst-
zaalvoetbaltoernooi. 
Een gezellige en sportieve happe-
ning, waaraan vorig jaar maar liefst 
220 jeugdvoetballers van RKDES 
deelnamen. Dit jaar vindt het toer-
nooi plaats op  zondag 23 decem-
ber. Per groep worden er onderling 
partijtjes gespeeld. De teams wor-
den op die zondag in de sporthal in-
gedeeld.. 
Om de wisselingen vlot te laten ver-
lopen en iedereen zoveel moge-
lijk speeltijd heeft, wordt de spelers 
gevraagd een half uur van te voren 
aanwezig te zijn. 
De eerste groep dient om 8.45 uur 
aanwezig te zijn. De deelnemers 
moeten hun eigen sportkleding 
meenemen (er wordt geen RKDES-
sponsorkleding gebruikt) en denk 
eraan, géén sportschoenen met 
zwarte zolen in de sporthal. 
Tussen 9.00 en 10.00 uur zijn er 
wedstrijden voor de F5, F6, F7 en F8. 

Vervolgens is tussen 10.00 en 11.00 
uur het veld voor de F1, F2, F3 en 
F4. Van 11.00 tot 12.00 uur strijden 
de E4, E5, E6 en ME1 om de hoog-
ste eer, van 12.00 tot 12.45 uur de 
E1, E2 en E3 en van 12.45 tot 13.30 
uur de D3 en de MD1. Van 13.30 tot 
14.45 uur zijn er wedstrijden voor de 
D1, D2 en MC1, van 14.45 tot 15.30 
uur voor de C1 en de C2, van 15.30 
tot 16.15 uur voor de B2 en de B3, 
van 16.15 tot 17.00 uur voor de MA1 
en de MB1 en tot slot van 17.00 tot 
18.00 uur is de hal voor de B1 en 
de A1.  
Om alles goed te laten verlopen is 
veel hulp nodig. Nadrukkelijk wil 
het bestuur bij deze ook de trainers 
en leiders uitnodigen, die ook bij dit 
toernooi als leider mogen zorgen 
dat de teams op tijd klaar staan, dat 
er netjes gewisseld wordt, enz. Dus 
een actieve rol! 
En uiteraard worden de ouders en 
verdere familie van harte uitgeno-
digd. Hoe meer zielen, des te meer 
vreugd.

RKDES Kerstzaalvoetbaltoernooi 
voor junioren, pupillen en meisjes

Kudelstaart - Vrijdag 28 december 
organiseren ’t Gilde en De Binding 
Zolder een disco avond in het SJOK 
gebouw in Kudelstaart. 
Aan het eind van elke maand slui-
ten zij de maand af met een film- of 
disco avond. Deze maand sluiten 
ze de maand en meteen het jaar af 
met een disco avond die in het te-
ken staat van Oud en Nieuw. Tussen 
19.00 en 20.30 is er kinderdisco voor 
alle kinderen vanaf 4 jaar.  Zij kun-
nen komen dansen op hun favoriete 
muziek. 
Om 20.30 start de tienerdisco voor 

jongens en meiden vanaf 10 tot 
en met 15 jaar. Tot 23.30 uur kun-
nen zij komen dansen en natuurlijk 
ook jumpen of hun favoriete top 40 
nummers!  
De dresscode voor deze avond is 
natuurlijk Party! De entree is 1 euro  
voor alle feestgangers. 
De disco is in het SJOK gebouw in 
Kudelstaart, ingang  Haya van So-
merenstraat.  
Voor meer informatie over de disco, 
’t Gilde of Stichting De Binding kunt 
u kijken op: www.hetgilde.web-log.
nl of op www.debinding.nl.

Wintertraining fietscross UWTC
Uithoorn- Het fietscross seizoen 
2007 is afgelopen maar ondanks de 
koude periode zijn de stoere fiets-
crossers zich aan het voorbereiden 
voor het nieuwe seizoen. 
Na een korte periode van rust is de 
wintertraining gestart, nieuw is dat 
er getraind wordt op zondagmor-
gen.
De trainers van UWTC hebben dit zo 
besloten omdat het op de trainings-
avonden vaak donker en nat is op 
de baan, overdag hebben de cros-
sers en trainers beter zicht wat de 
veiligheid ten goede komt. 
De nieuwe trainingstijden bevallen 
goed want er staan veel enthousias-
te crossers opgesteld aan het start-
hek. De baan is in de rustperiode 
aangepast en voor de gevorderde 
crosser is een uitdaging geschapen 

om de twee bulten voor de kantine 
in een keer te springen.
Ook geïnteresseerd in fietscrossen? 
Kijk voor meer informatie op www.
uwtc.info/bmx. Het nieuwe fiets-
cross-seizoen start weer in januari.

Kinderkerstfeest 
in Dorpskerk
Aalsmeer - Zondag 23 decem-
ber vindt het kinderkerstfeest weer 
plaats in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat. De kinderen hebben 
druk geoefend en nodigen u allen 
uit om dit mee te  komen vieren. Het 
feest begint om 16.45 uur. Iedereen 
is welkom!

Schaaktoernooi 
voor jeugd bij AAS
Aalsmeer - AAS nodigt jou/jullie 
uit om deel te nemen aan het LSB 
jeugddoorgeefschaaktoernooi op 
donderdag 27 december in De Bin-
ding in de Zijdstraat. Het toernooi 
start om 13.00 uur en de kosten zijn 
6 euro per team bestaande uit twee 
personen. 
Deelnemers dienen om 12.45 uur 
aanwezig te zijn. De voorrondes du-
ren tot 15.00 uur en de finales in de 
verschillende poules worden ge-
speeld tussen 15.15 en 16.45 uur. 
De prijsuitreiking is gepland om 
16.45 uur. Voor elke poule zijn drie 
prijzen beschikbaar. 
Aanmelden kan tot zondag 23 de-
cember uitsluitend per e-mail via 
nieuwe.zorg@hetnet.nl. Aanmel-
den kan alleen per team! In de mail 
gaarne je teamnaam, de namen van 
de teamleden en hun leeftijden ver-
melden. Aanmelding aan de zaal is 
niet mogelijk. 

Spetterende en actieve 
kerstvakantie bij ESA
Aalsmeer - Volgende week is het 
kerstvakantie, van 24 december tot 
en met 4 januari kan de schooljeugd 
zich gaan vermaken met alle activi-
teiten die in de accommodaties van 
de ESA BV Aalsmeer worden geor-
ganiseerd. Tijdens de kerstdagen 
op 25 en 26 december is het zwem-
bad gesloten.  Ook op Nieuwjaars-
dag is het zwembad gesloten. Op 
maandag 24 december is het bad 
na 18.00 uur gesloten en op Oude-
jaarsdag 31 december sluit het bad 
om 14.30 uur.

Sport en spelinstuiven
In De Proosdijhal zijn er deze va-
kantie liefst vier sport en spelinstui-
ven. Op maandag 24, donderdag 27 
en maandag 31 december en don-
derdag 3 januari kan er weer naar 
hartelust gespeeld en gesport wor-
den door kinderen van 4 tot en met 
12 jaar. De kinderen zijn van harte 

welkom tussen 9.30 en12.00 uur. 
De entree is per kind 2 euro en met 
een patatje en glas limonade erbij 
betaalt men  3.50 euro. Ouders zijn 
uiteraard ook van harte welkom om 
een oogje in het zeil te houden op 
de tribune.

Spijkerbroekhangen
In De Waterlelie kan er extra wor-
den vrijgezwommen.  Op maandag 
24 december van 10.30 tot 14.30 
uur, op donderdag 27 december van 
12.00 tot 14.30 uur en op vrijdag 28 
december van 10.00 tot 13.00 uur. In 
de tweede vakantieweek op maan-
dag 31 december en woensdag 2 
januari van 10.30 tot 14.30 uur, op 
donderdag van 12.00 tot 14.30 uur 
en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
De kinderen tot en met 15 jaar be-
talen het speciale tarief van 3.00 eu-
ro per keer, na 1 januari  3.10 euro 
per keer. 
Tijdens het vrijzwemmen worden er 
regelmatig leuke spelletjes en wed-
strijdjes, zoals spijkerbroekhangen, 
georganiseerd en kunnen er leuke 
prijsjes gewonnen worden. 

Baby en peuter-zweminstuif
Ook voor de kleinste klantjes heeft 
De Waterlelie een leuke activi-
teit georganiseerd. Samen met ou-
ders, grootouders of oppas zijn de 
kinderen van 0 tot 4 jaar van har-
te welkom tijdens de baby en peu-
terzweminstuiven op donderdag 27 
december en 3 januari van 09.00 tot 
10.30 uur. 
Tijdens de instuif is er volop ruim-
te om te spelen, er worden regel-
matige leuke liedjes gezongen en 
korte spelletjes georganiseerd. De-
ze instuif is bij uitstek geschikt om 
eens kennis te maken met het ba-
by en peuterzwemmen.  De entree 
bedraagt 4.60 euro (na 1 januari 
4.80 euro) voor kind en begeleider. 
Voor meer informatie over alle ativi-
teiten en exacte openingstijden van 
het zwembad kunt u contact opne-
men met de receptie: 0297-322022 
of neem een kijkje op: www.esa-
aalsmeer.nl.
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Kinderkerstfeesten Westhill 
sfeervol gevierd
Aalsmeer - Zondag 16 december 
vierden de kinderen van de zondags-
school Westhill hun jaarlijkse kerst-
feesten in de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. ’s Middags om 16.00 
uur kwamen de twintig peuters en 
kleuters de kerk binnen in een lan-
ge rij met lantaarntjes, terwijl opa’s, 
ouders en anderen hen een warm 
welkom toezongen. De aanwezigen 
volgden met de kinderen een voet-
stappenspoor door de kerk. Tijdens 
de tocht kwam men alle onderdelen 
van het feest tegen. Een hoogtepunt 
is altijd het uitspelen van het kerst-
verhaal. Verkleed als herder, Maria 
of engel op het podium. Jammer 
dat niemand schaap wilde spelen. 
De herders hadden niets om voor te 
zorgen. Joël aaide daarom de ren-
dieren in het decor maar. Nadat de 
kinderen zelfgemaakte cadeautjes 
aan hun ouders gaven, kregen ze 
allemaal een cadeautas en ging ie-
dereen weer naar huis.
’s Avonds was het feest voor de 
oudere kinderen. Met 22 kinderen 
was de musical Oog in Oog inge-
studeerd. Vanaf de herfstvakan-
tie kwamen ze twee keer per week 
bij elkaar om te oefenen. Het resul-
taat mochten ze zondagavond aan 
een zaal vol mensenkinderen laten 

zien. Ze stonden oog in oog met 
het kerstverhaal. Herders deden 
mee aan een line-dance festival en 
de herbergier dacht dat hij bijzon-
der grappig was door de deur niet 
open te doen. Maria bleek een ge-
wilde rol voor meisjes, want er was 
geen keuze gemaakt: er waren ge-
woon twee Maria’s. Wat zongen zij 
prachtig hun wiegelied!  Kortom: het 
kerstverhaal, maar dan net even an-
ders. Tussendoor zochten spoorzoe-
kers door heel Aalsmeer aanwijzin-
gen van de profeet Jesaja. Grappige 
slapstickfilmpjes opgenomen bij de 
Historische tuin, Aalsmeerse Appa-
raten Fabriek en in de Wereldwinkel. 
Hoe je bijbelgedeelten op een leuke 
manier aanspreekbaar kunt maken. 
Alle kinderen deden hun gecon-
centreerde best om hun rol zo goed 
mogelijk op het podium te bren-
gen. Terecht namen ze een groot 
applaus in ontvangst. Na de repri-
se van de grootste hits uit het stuk, 
was er voor iedereen een cadeautje 
om tijdens de kerstdagen kaarsen te 
kunnen versieren. Na de chocolade-
melk, koffie en koek ging iedereen 
tevreden naar huis!
Op 27 januari begint de Westhill 
weer met haar zondagsschooluur-
tjes.

Jeugdschaakcompetitie
Verrassende winst Nick Vrolijk
Aalsmeer - Afgelopen week gingen 
alle jeugdige talenten van Schaak-
club Aalsmeer volop aan de bak. 
Nick Vrolijk moest tegen Jean-Paul 
Brookes, het beloofde een span-
nende partij te worden. Maar Jean-
Paul wist al snel een stuk te win-
nen en voor Nick leek er geen ont-
komen meer aan. In het eindspel 
waar Nick een dame had en Jean-
Paul een dame en loper leek Jean-
Paul aan de winnende hand. Maar 
Nick wist een sterke aanval op te 
zetten tegen Jean-Paul’s koning en 
wist daardoor zelfs de partij te win-
nen. Ook Sander Kirillova wist erg 
mooi te winnen van Casper Kuipers. 
Dankzij die winst staat Sander nu op 
de tweede plaats. Dat komt omdat 

de sterke jeugdspelers Bart Auee 
en Corné Selser tegen elkaar moes-
ten strijden, waarbij Bart uiteindelijk 
de winnaar was, zodat Sander opti-
maal profiteerde. Desondanks is het 
wel een goede prestatie voor San-
der. Want de week daarvoor wist hij 
ook al erg mooi van Elham Wasei 
te winnen. Wat erg interessant was 
dat alle jeugdige meisjes tegen el-
kaar moesten spelen. Daphne Me-
ijer moest tegen Ilse Beentje waar 
uiteindelijk Daphne wist te win-
nen. Ook Arlette Maarse en Marielle 
Hooijman speelden een sterke par-
tij, maar wat ook erg opviel was dat 
de vier meisje aan het einde de eni-
ge waren die nog aan het schaken 
waren van de jeugd. 

Sander speelt voorlopig erg goed.

KRANT
Alex Robinson pupil van 
de week bij VVA
Aalsmeer - Bij elke thuiswedstrijd 
van Voetbalvereniging Aalsmeer is 
een E-junior van VVA te gast bij de 
selectie. Deze pupil maakt dan een 
hele dag mee en krijgt zodoende 
een beetje inzicht wat er zoal rond 
de wedstrijd van het hoogste elftal 
gebeurt.
Deze week was v.v. Aalsmeer gast-
heer, Wartburgia kwam op bezoek, 
en dus een pupil van de week:  Alex 
Robinson. Bij deze laatste thuis-
wedstrijd voor de winterstop van v.v. 
Aalsmeer was jeugdspeler Alex Ro-
binson pupil van de week. Aalsmeer 
speelde tegen Wartburgia een hele 
sterke tweede helft.
Maar eerst even kennis maken met 
Alex Robinson. Zijn favoriete club is 

Manchester United en zijn favoriete 
speler is Wayne Rooney. Alex gaat 
naar school op De Wegwijzer waar 
hij les krijgt van meester Gerbrand 
en vindt handenarbeid het leukste 
vak. Alex heeft twee broertjes Jake 
en Luke en eet het liefste spaghetti. 
Buiten schooltijd voetbalt Alex graag 
en dat doet hij bij v.v. Aalsmeer in 
de E4. Hij speelt in de verdediging. 
In deze goede wedstrijd en mooie 
doelpunten van Aalsmeer werd met 
4-1 gewonnen. Alex heeft natuurlijk 
de taak de man van de wedstrijd te 
kiezen en dat werd aanvaller Pas-
cal van Berkum. De pupil werd be-
loond met de door sponsor Aanne-
mersbedrijf W. van der Laarse & zn 
te Aalsmeer beschikbare trofeeën.

Pupil Alex Robinson met zijn man van de wedstrijd Pascal van Berkum  van 
v.v. Aalsmeer.  

Jozefschool wint prijsvraag 
met idee voor website
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
20 december, worden de kinde-
ren van groep 6 van de Jozefschool 
in Aalsmeer verrast met een prijs 
voor het beste idee voor de web-
site www.groep6onthemove.nl. Van 
alle inzendingen die binnen zijn ge-
komen, was die van de Jozefschool 
het best en minimaal 1 idee wordt 
ook op de website geplaatst. Om 
half tien vanochtend heeft de wet-
houder van sportzaken, Jaap Over-
beek, in de klas aan de kinderen een 
cheque overhandigd en alle kinde-
ren kregen een kleine attentie. Ook 
opende de wethouder officieel de 
website in klas. 
De prijsvraag is uitgeschreven on-
der alle deelnemende scholen en al-
le scholen die mee hebben gedaan 
in de gemeentes Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer en Uithoorn, 
in totaal ongeveer 50  (voormalige) 
groepen 6 uit het basisonderwijs. 
Groep 6 on the move, in Aalsmeer 
beter bekend als “Six on the move” 

is een project ter preventie van over-
gewicht bij kinderen uit groep 6 van 
het basisonderwijs. Er wordt tijdens 
het gehele schooljaar aandacht aan 
een gezonde leefstijl besteedt in de 
lessen en de kinderen doen allerlei 
activiteiten, die de leerkrachten sa-
men met de ouders bedenken en 
uitvoeren. 
Daarin wordt de school ondersteund 
door GGD Amstelland de Meerlan-
den en Sportservice Haarlemmer-
meer (Aalsmeer en Haarlemmer-
meer) of Amstelveens Sportbedrijf 
(Amstelveen en Uithoorn). 
Naast de Jozefschool doet de OBS 
Kudelstaart ook mee aan het pro-
ject. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Tom Schutte, mede-
werker breedtesport Sportservice 
Haarlemmermeer: Arnolduspark 3, 
2132 CR, Hoofddorp, 023 5575937, 
tschutte@sportservicehaarlemmer-
meer.nl of www.groep6onthemove.
nl.

Samen Een geslaagd voor 
het EHBO examen!
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag heeft groep 8 van basisschool 
Samen Een EHBO examen gedaan. 
Nadat ze, vanaf het begin van het 
schooljaar, elke week les hadden 
gekregen moest nu al het geleerde 
in praktijk worden gebracht. 
Tijdens het examen kwamen ver-
schillende onderdelen aan bod, zo-
als de stabiele zijligging en het goed 
leggen van verbanden. Kinderen 
van groep 7 vervulden de rol van 
slachtoffer! Naast de praktijk werd 

ook nog de zeer belangrijke theorie 
getoetst. 
De kinderen van groep 8 vonden 
het allemaal zeer spannend en wa-
ren dan ook erg benieuwd of ze wa-
ren geslaagd. 
Aan het eind van de ochtend kregen 
de kinderen uiteindelijk te horen of 
ze waren geslaagd. En ja hoor, al-
lemaal. 
Ze kregen van de EHBO juffen Karin 
Parson en Aaltje Buis de diploma’s 
uitgereikt!

Oranje band Kyokushinkai 
broer Jur en zus Britt
Aalsmeer - Broer Jur van elf en zijn 
10-jarige zus Britt Mulder hebben 
de oranje-band Kyokushinkai karate 
gehaald! Dit onder toezicht van on-
der andere Shihan G.L. Engelhardt, 
zesde dan. De gehele familie Engel-
hardt is zeer bedreven in deze kunst 
en geven training met veel toewij-
ding aan junioren en senioren.
Deze karatestijl is een van oor-
sprong Japanse vechtkunst. De uit-
vinder van dit systeem is Masutatsu 
Oyama. Mas Oyama werd op 23 juli 
1923 in Zuid-Korea geboren in een 
klein dorpje vlakbij Gunsan. De Yo-
koso dojo te Amstelveen is de naam 
van de trainingszaal waar Britt en 
Jur, in stilte en in concentratie het 
Kyokushinkai Karatedo beoefenen. 
Wanneer men de Yokoso dojo bin-
nentreedt vervallen alle opvattin-
gen over ras, religie, politiek, rang of 

stand. Allen hebben hier een ideaal: 
‘Een goede karateka te worden’.
Tijdens de karatedo-training is 
steeds de groots mogelijke concen-
tratie vereist. Een hoger gegradu-
eerde zal tegenover een lager ge-
gradueerde nooit machtsvertoon 
laten blijken, maar steeds respect 
tonen voor de bekwaamheden van 
zijn of haar oefenpartner. Voor het 
trainen met een partner is de staan-
de groet vereist en duidt op de wens 
om met ontzag te oefenen in de 
hoop iets te leren. Ook na het spar-
ren is de staande groet vereist en 
betekent ‘ik dank u’. Deze nadruk-
kelijke beleefdheid en het cultiveren 
van respect wijzen erop, dat karate-
do niet alleen een sport is, maar ook 
een beoefening in karaktertraining, 
volgens de traditie van de Japanse 
‘do’-vormen.

Van links naar rechts: Britt, Shihan Engelhardt en Jur. Foto: W. Mulder.

Kinderfilmfestival in bios
Amstelveen - De kerstvakantie is 
in zicht en het wordt vast een zeker 
een gezellige vakantie, want cinema 
Amstelveen presenteert het kinder-
filmfestival vanaf zaterdag 22 de-
cember. 
Dit betekent dat u en uw (klein-) 
kinderen in de kerstvakantie kun-
nen kiezen uit verschillende leuke 
kinderfilms. 
Voor de peuters en kleuters is er 
een speciale Kinderbios in de Klei-
ne Zaal met Pettson & Findus en De 
Avonturen van het Molletje, beiden 
op zaterdag 29 en zondag 30 de-
cember. 
Speciaal voor de kleintjes gaat het 
licht niet helemaal uit en staat het 
geluid niet zo hard. Onder ande-
re zijn tijdens het kinderfilmfestival 
De Scheepsjongens van Bontekoe, 
Plop en de Pinguïn, de Nederland-
se versies van Bee Movie en Surf’s 
Up met pinguïn Cody als opkomend 
surftalent en K3 en de Kattenprins 
te zien. 
Ook in de schouwburg worden in 
de kerstvakantie voorstellingen ge-
geven. 
Zo is zondag 23 december Tante Pa-

tent en de Grote Sof te zien in de 
schouwburg, vindt zaterdag 29 de-
cember het jaarlijks terugkerende 
wintercircus weer plaats en zondag 
6 januari zetten Wipneus en Pim de 
schouwburg op stelten. Meer we-
ten? 
Kijk op www.cinemaamstelveen.nl 
of bel naar de kassa 020-5475175.

Kinderkerstfeest 
Triumphatorkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 22 decem-
ber om 18.30 uur begint in de Trium-
phatorkerk aan de Ophelialaan het 
kinderkerstfeest. De musical ‘Kerst-
cadeau’ wordt vertoond en natuur-
lijk gaan de kinderen liedjes zin-
gen en luisteren naar een verhaal. 
Iedereen is welkom. Neem gerust 
je vader, moeder, opa en opa mee. 
Na het kerstfeest wordt er met al-
le aanwezigen nog iets gedronken 
op het kerkkplein en wacht hier een 
verrassing voor de kinderen.
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Nieuwe trainingspakken 
voor twirlgroep Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 15 de-
cember hebben de meisjes van de 
twirlgroep van Corine van SV Omnia 
2000 officieel hun nieuwe trainings-
pakken gepresenteerd. Deze trai-
ningspakken zijn de meisjes aange-
boden door gulle sponsor RVW Ad-
vies uit Uithoorn. 
De eigenaar van het bedrijf, Rob 
van Westerop, en tevens de vader 
van twirlster Rachelle heeft de he-
le twirlgroep in het nieuw gestoken. 
Hij wilde graag een mooi, praktisch 
pak aanbieden wat vooral lekker zit. 
Esther en Colinda (twee moeders) 
zijn heel enthousiast op zoek ge-
gaan naar een mooi model, in fris-
se kleuren. Dit is prima gelukt en 
de presentatie was geweldig. Ietwat 
onwennig kwamen de meisjes op in 
hun mooie pakken. Henk Maarse, 
vice-voorzitter van SV Omnia 2000 

en René van Enduro Sportz te Uit-
hoorn (de maker van de pakken) 
waren ook bij de presentatie aan-
wezig. Alle belangstellenden, zoals 
ouders en familie, lieten door een 
luid applaus weten dat het resul-
taat er mag zijn. Rob had nog een 
verrassing in petto: Leidster Cori-
ne kreeg nog een cadeau. Dit was 
een echte mascottepop in hetzelfde 
trainingspak(je). De meisjes hebben 
de mascotte met open armen in de 
groep opgenomen. 
Na de (kinder)champagne voor jong 
en oud en een lekker stuk taart, 
hebben de twirlsters laten zien hoe-
ver ze zijn met de nieuwe shows. 
Het zag er fantastisch uit en Corine 
keek supertrots naar haar meiden.
De Omnia twirlsters zullen er tijdens 
de NK in januari flitsend uitzien in 
hun nieuwe outfit.

De twirlgroep met de voor en de achterkant van het trainingspak in beeld.

De twirlgroep van SV Omnia 2000 met linksachter René van Enduro Sportz. 
Midden achter sponsor Rob van Westerop en rechts achter Henk Maarse van 
Omnia.

Voetbalwedstrijd tegen Concordia
RKAV na achterstand toch 
op gelijke hoogte 
Aalsmeer - De einduitslag van 2-
2 was verhoudingsgewijs de bes-
te, want RKAV en Concordia deden 
zondag jl. niet voor elkaar onder. 
RKAV, zonder Edwin van Maris, Luc 
Morvan, Fabian Waayman en Ron 
Winters, begon met de nodige inval-
lers, onder andere Marco Rijbroek, 
Rody Springintveld, Patrick Dijkstra 
en Michel van de Schraaf, aan de-
ze voor beide partijen zeer belang-
rijke wedstrijd. RKAV moest winnen 
om uit de gevarenzone te komen, 
maar dat gold ook voor Concordia. 
De eerste helft gaf een op en neer 
gaande wedstrijd te zien, met als 
uitblinker doelman Arjan Levarht.  
 Op zeer professionele inzet hield hij 
zijn doel schoon, schoten van Cor-
neel Berg, de nummer 11 van Con-
cordia, troffen geen doel, maar de in-
zet van Wouter van Veldhuizen werd 
ontzettend knap tot hoekschop ver-
werkt door de doelman. RKAV was 
niet bij machte om er maar iets te-
genover te stellen, tot de 38ste mi-
nuut. Eric Jansen kreeg de bal een 
meter of 22 van het vijandelijk doel 
en zijn inzet verschalkte iedereen en 
de stand was 1-0. Het had haast nog 
2-0 geworden door Sjors Buskermo-
len, maar de doelman van Concor-
dia, Daan Rijgrok, was er als de kip-

pen bij en hield zijn ploeg op 1-0.
Vlak voor de rust was daar toch de 
gelijkmaker, de voorzet van een der 
Concordia voorwaartsen werd door 
een RKAV-er in eigen doel gewerkt, 
1-1. 
De tweede helft begon met een fan-
tastische redding van Levarht, die 
zijn ploeg in de race hield. RKAV 
kreeg meer stootkracht door het 
inzetten van Richard de Vries voor 
Alexander Goes. 
Maar het was Concordia die de lei-
ding nam, en wel door een doelpunt 
van Van Veldhuizen. RKAV keek 
weer eens tegen een achterstand 
aan. Maar RKAV was niet gebro-
ken, men ging er voor. Uit een hoek-
schop kreeg Dennis Spreeuw de 
bal, en de doelman had het nakijken 
op zijn inzet, 2-2.
Een uitslag die voor iedereen te 
plaatsen was. RKAV kan nu eerst 
rustig het nieuwe jaar afwachten. 
De blessures zijn dan hopelijk over 
en alle schorsingen voorbij.
En dan met zijn allen er weer tegen-
aan en dan moet het lukken. Want 
dit RKAV kan beter, stukken beter 
en het komt er heus wel een keertje 
uit, op naar het linker rijtje!

Theo Nagtegaal 

IJsclub de Blauwe Beugel
Veel persoonlijke records 
jeugdschaatsers
Rijsenhout -Afgelopen dinsdag-
avond vond op de Kennermerijs-
baan in Haarlem opnieuw een groep 
4 langebaanschaatswedstrijd plaats. 
Natuurlijk reden er weer een groot 
aantal jeugdleden mee van ijsclub 
de Blauwe Beugel uit Rijsenhout. 
De afstanden die gereden moesten 
worden waren een 500 en 1500 me-
ter. 
Sara Colijn reed onder prima om-
standigheden tweemaal een per-
soonlijk record, haar tijden waren 
een 49.61 op de 500 en op de 1500 
meter reed zij  2.40.94. Nicky van 
Leeuwen reed op de 500 meter een 
tijd van 50.24 en op de 1500 meter 
die zij voor het eerst reed  noteerde 
zij een persoonlijk record in de tijd 
van 2.39.45.
Bart van de Vlugt reed een 44.47 op 
de 500 meter en op de 1500 meter 
reed hij een tijd van  2.16.98. Mats 
Stoltenborg reed op de 500 meter 
een tijd van 47.43 en op de 1500 me-
ter reed hij een tijd van 2.28.43. Op 
dezelfde dag, maar dan een 150 ki-
lometer noordwaarts, reden Men-
no en Susan Kramer op het heilige 
ijs van Thialf in Heerenveen. Ook zij 
moesten een 500 en 1500 meter af-
leggen.
 Menno’s  tijden waren 42.46 en 
2.16.35 en Susan 47.34 en een 
2.27.61. Op zaterdag 15 december 
heeft Menno Kramer  deelgenomen 
aan de regiowedstrijd  voor de su-
persprint en heeft daar de negende 
plaats behaald. 
De eerste zeven worden recht-
streeks geplaatst voor de NK-su-
persprint. Zijn tijden waren op de 
100 meter 11.29/11.11 en op de 300 

m.eter 27.25/27.01.
 Op zondag 16 december werd nog 
een  groep 4 wedstrijd georgani-
seerd in Haarlem, de afstanden die 
verreden konden worden waren 500, 
1000  of 1500 meter. Susan  Kramer 
reed de 500 meter in een tijd van 
48.18 en de 1500 meter in 2.34.78. 
Bart vd Vlugt reed een 44.57 en een 
2.20.57 op de 1500 meter. 

In vorm
Moniek Langhout begint ook  in 
vorm te raken wat ook merkbaar is 
aan haar tijden, zij reed de 500 me-
ter in een persoonlijk record van 
51.28  en op de 1500 meter reed zij 
2.40.44, eveneens een persoonlijk 
record. Ook Crissie de Jeu was deze 
avond niet voor niets gekomen. Zij 
reed op de 500 meter 53.59 en op 
de 1500 meter een persoonlijk re-
cord in een tijd van 2.47.44. Remco 
Hin  reed op de 500 meter een tijd 
van 44.15 en op de 1500 meter een 
tijd van  2.14.40. 
Sara  Colijn kwam helaas ten van op 
de 500 meter. Haar tijd was 50.30 en 
op de 1000 meter reed zij 1.40.07. 
Mats Stoltenborg  reed ook een 
persoonlijk record op de 1000 me-
ter in een tijd van 1.32.18 en op de 
500 meter reed hij een tijd van 47.50. 
Menno Kramer reed een 42.13 op de 
500 meter en op de 1000 meter reed 
hij een persoonlijk record in de tijd 
van 1.26.00.  
Remco Gerritsen, alvast aan het oe-
fenen voor het clubkampioenschap, 
reed een tijd van   47.21  op de 500 
meter en op de 1000 meter reed hij 
een persoonlijk record in een tijd 
van 1.34.44.

Achtste ronde zaalvoetbal  
The Underdog zorgt voor 
verrassing bij ZABO 
Aalsmeer - De achtste speelronde 
van de ZABO zaalvoetbalcompetitie 
werd afgelopen zaterdag 15 decem-
ber verspeeld in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. De tien teams 
streden weer fanatiek om de punten 
en de vijf duels werden uitstekend 
garbitreerd door de scheidsrechters 
Peter Meyer en Natasja van Loon. 
De ploeg van Könst was vrij voor 
speelronde acht.
De Jet Set-Accon: De openings-
wedstrijd van het avondje ZABO 
ging tussen De Jet Set BV en Ac-
con. De Jet Set speelde een goede 
wedstrijd en versloeg Accon met de 
ruime cijfers van 11-3. Door de zege 
blijft De Jet Set BV aansluiting hou-
den met de bovenste vier ploegen 
van de ranglijst en is nog lang niet 
uitgeschakeld voor een eventueel 
kampioenschap.
Mantel–The Underdog: Het pu-
bliek in sporthal de Bloemhof zag 
tijdens de tweede wedstrijd  een re-
gelrechte verrassing. Mantel Make-
laars leed de eerste nederlaag van 
het seizoen en dat gebeurde nota-
bene tegen het team van The Un-
derdog. Bij The Underdog stond 
Joost Hoogenboom in de goal en hij 
keepte een uitstekende partij zaal-
voetbal. De doelpunten van The Un-
derdog werden ondermeer gescoord 
door Johan Stevens en Clyde Griffi-
oen. Na een 2-2 ruststand werd de 
einduitslag 2-5 in het voordeel van 
The Underdog dat vooral door dege-
lijk spel in de tweede helft de wed-
strijd naar zich toetrok. Door de on-
verwachte nederlaag staat Mantel 
Makelaars nu drie punten achter op 
lijstaanvoerder SuperFly. 
LEMO-SuperFly: De derde wed-
strijd van afgelopen zaterdag ging 
tussen LEMO en SuperFly. De kop-
loper van de ZABO had het ditmaal 
niet gemakkelijk. LEMO nam in de 
eerste helft de leiding (2-1) waar-
na SuperFly het betere zaalvoetbal 
toonde en de achterstand omboog 
in een 3-5 voorsprong. In de twee-
de helft werd weinig gescoord en 
bleef het duel spannend tot de laat-
ste seconde. SuperFly won uiteinde-
lijk nipt met 5-6 en blijft door de ze-
ge ongeslagen in dit ZABO-seizoen. 
De spelers van LEMO waren na af-
loop teleurgesteld. “Er had méér in 
gezeten”, maar een stunt tegen de 
koploper bleef toch achterwege.
De MiDi’s-DGL: De vierde wed-
strijd van de achtste speelronde was 
de ontmoeting tussen Sportcafé de 
MiDi’s en DGL. Hoewel DGL sterk 
liep te spelen kon het team niet 
voorkomen dat Sportcafé de MiDi’s 
er met de overwinning én de drie 
punten vandoor ging. Einduitslag 
7-3 voor Sportcafé de MiDi’s dat is 
opgeklommen naar een gedeelte 
tweede plaats in de ranglijst. 

Piller–Easy Beveiliging: De slot-
wedstrijd in de Bloemhof was de 
partij tussen Piller Sport en Easy 
Beveiliging. De wedstrijd ontpopte 
zich met twee gelijkwaardige ploe-
gen. Bij de rust leidde Piller Sport, 
ditmaal gecoached door Gerard van 
Schaik, met 1-0. In de tweede helft 
viel Mike van Bommel bij de stand 
van 2-2 ernstig geblesseerd uit. Een 
breekpunt in de wedstrijd. Arbiter 
Meyer presenteerde vanwege de 
ongelukkig gemaakte overtreding 
op Van Bommel, een gele kaart maar 
Easy Beveiliging kon vervolgens niet 
profiteren van de man-meer situatie. 
In de slotfase wist Piller Sport nog 
tweemaal te scoren een sloot het 
duel winnend af met de cijfers van 
4-2. Rob van den Berg speelde een 
puike partij en had met twee fraaie 
doelpunten een belangrijk aandeel 
in de overwinning van Piller Sport. 

ZABO ronde 9 zaterdag
De 9e speelronde van de ZABO 
zaalvoetbalcompetitie wordt ge-
speeld op zaterdag 22 december 
aanstaande in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg in Oost. Publiek is 
van harte welkom en de toegang tot 
de tribunes van de sportzaal is zoals 
gebruikelijk gratis. Het wedstrijd-
programma van speelronde negen 
begint met een topper: om 18.35 
uur koploper SuperFly tegen Piller 
Sport. Om 19.20 uur The Underdog 
tegen Accon. Om 20.05 uur DGL te-
gen Könst. Om 20.50 uur Easy Be-
veiliging tegen Mantel Makelaars en 
om 21.35 uur tenslotte De Jet Set BV 
tegen Sportcafé de MiDi’s. Het team 
van LEMO is vrij. De stand na acht 
speelrondes luidt als volgt: SuperFly 
7-21, Mantel Makelaars 7-18, Sport-
café de MiDi’s 7-18, Piller Sport 7-
18, De Jet Set BV 8-15, Easy Beveili-
ging 7-9, The Underdog 7-6, DGL 8-
6, LEMO 8-6, Accon 7-3, Könst 7-0.

Schaakcompetitie
AAS 1 wint ook 5e wedstrijd
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft ook de vijfde 
wedstrijd van het seizoen gewon-
nen. De thuiswedstrijd tegen DSC 
uit Delft eindigde in 4 ½ - 3 ½ , een 
krappe overwinning derhalve. Door 
dit resultaat blijft AAS 1 aan de lei-
ding in de tweede klasse KNSB. 
Het eerste punt werd gescoord door 
Leon Koster, die in de opening een 
tweetal pionnetjes had gesnoept en 
daarvoor weinig tegenkansen hoef-
de toe te laten. 
Het lopereindspel met twee ver-
bonden vrijpionnen was daarna niet 
heel moeilijk meer. 

Voorsprong
De voorsprong werd verdubbeld 
door de overwinning van Jeffrey van 
Vliet, die in de opening een schijn-
offer op f2 had toegestaan, alleen 
bleek tijdens de partij dit juist een 
sterke aanval aan wit te geven, iets 
wat niet eenvoudig vooruit was te 
zien. Peter Poncin speelde een de-
gelijke partij, na een zwakte in het 
witte kamp afgedwongen te hebben 
speelde hij het eindspel positioneel 
sterk verder en verbeterde ziender-
ogen zijn stukken. 
Deze drongen vervolgens de wit-
te stelling binnen waar ze flink huis 
hielden. 
In de inmiddels aangebroken tijd-
nood fase werd het 4-0 doordat 
Paul Schrama in een moeilijke stel-
ling een stuk in de schoot gewor-
pen had gekregen, waar anders een 
moeilijke verdediging had gewacht. 
Mark Trimp had remise aangeboden 
gekregen en ondanks nog even pro-
beren eindigde zijn partij toch in re-

mise, daarmee de overwinning bin-
nenhalend. 
Daarmee was de koek op voor de 
Azen, AJ Keessen had een goede 
stelling opgebouwd met een plus-
pion en aanval, maar (na eenmaal 
een winnende voortzetting te heb-
ben gemist) bleek de stelling hele-
maal niet simpel te zijn, de pluspion 
was niet van grote waarde. 
In tijdnood volgde daarna de ene 
fout na de andere zodat het punt 
uiteindelijk nog makkelijk naar Delft 
ging. Jasper van Eijk had een slecht 
eindspel bereikt van slecht paard 
tegen goede loper. 
Vervolgens gingen er ook nog eens 
twee pionnen verloren, waarna ver-
dere tegenstand hopeloos was. Fred 
van der Klashorst ten slotte had nog 
redelijk wat activiteit in een eindspel 
met twee minuspionnen, maar de 
witspeler wist zich toch los te wroe-
ten, waarna het materiële overwicht 
de doorslag gaf. 

Ongeslagen aan kop
Door deze vijfde overwinning in 
evenzoveel ronden gaat AAS 1 on-
geslagen aan kop, op twee match-
punten gevolgd door het eerste 
team van DD uit Den Haag. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in De Binding in de Zijd-
straat. 
Training en les wordt gegeven van 
19.00 tot 20.00 uur, de competitie 
start vanaf 20.00 uur. 
Voor meer informatie: AJ Keessen, 
competitieleider, tel. 0297-324459. 
Homepage: http://www.aas.leisb.
org.

Gerrit wint 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren 
en biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen door Gerrit 
van der Geest met 5616 punten, ge-
volgd door Cobie van der Meer met 
5389 punten.
Derde werd Cor Koek met 5053  
punten en vierde was Eef van Mou-
rik met 4883 punten.
Bij het jokeren werd Henny de Wit 
winnares met 83 punten, op de 
tweede plaats eindigde Marie van 
der Jagt met 98 punten.

Toptoernooi hockey 
Dames Qui Vive winnen 
indoor in Utrecht
Uithoorn - Nadat Qui Vive Dames 1 
vorig jaar in de zaal gepromoveerd 
was, komen zij dit jaar uit in de Ra-
bo Indoor Hoofdklasse. Als voorbe-
reiding op deze competitie heeft Qui 
Vive dit weekend een voorbereidend 
toernooi gespeeld in Utrecht met 
succesvol resultaat! Het team in de 
zaal ziet er iets anders uit als op het 
veld. De selectie is flink kleiner aan-
gezien in de zaal 6 tegen 6 gespeeld 
wordt. De selectie van het afgelopen 
weekend bestond uit 9 speelsters: 
Helen Bell, Imke de Graaf, Linda 
de Vries, Monique van der Knaap, 
Fieke Holman (in de competitie op 
het veld uitkomende voor Amster-
dam Dames 1), Emma Douque, Eva 
Abrahams, Joady Szejnoga en niet 
te vergeten keepster Charlotte Hil-
brand. Deze negen dames hebben 
dit weekend gestreden voor de eer-
ste plaats onder leiding van Erik Ot-
to, die de dames in de zaal – en ook 
tijdens de competitie - verder gaan 
coachen. Er werden eerst 3 poule-
wedstrijden gespeeld: tegen Gooi-
sche (gewonnen met 3-2), Phoenix 
(gewonnen met 5-0) en Shinty (2-

2 gelijkspel). Deze resultaten waren 
genoeg om eerste te worden van de 
8 damesteams die mee speelde in 
dit toernooi. Hierna werd de finale 
tussen Qui Vive Dames 1 en Gooi-
sche gespeeld. Wetende dat de eer-
ste wedstrijd tegen Gooische geen 
gemakkelijke wedstrijd was werd er 
vol gestreden om ook deze te win-
nen. De wedstrijd ging gelijk op met 
doelpunten over en weer. De eind-
stand was 4-4 en dus werd beslo-
ten tot een strafballenserie. Keep-
ster Charlotte Hilbrand hield haar 
doel schoon en de speelsters de-
den waarvoor ze gekomen waren 
en scoorden hun strafballen wel. De 
eindzege was derhalve een feit, zon-
der de reeks van vijf te hoeven af-
maken. Na 3 genomen strafballen 
van Qui Vive was de overwinning 
binnen: een goede voorbereiding 
voor de zware competitie waarin Qui 
Vive Dames 1 gaat spelen. Qui Vive  
zit in de Rabo Indoor Hoofdklasse in 
de poule bij Laren, SCHC, Kampong, 
Gooische en Graspiepers. De eerste 
competitiedag zal 29 december in 
Eindhoven gespeeld gaan worden.

Klaverjassen om een 
etentje voor twee
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was er weer de wekelijkse gezelli-
ge klaverjasmiddag in De Oude Vei-
ling. Iedere zaterdagmiddag wordt 
er door de deelnemers gestreden 
om de wekelijkse prijs van een di-
ner voor twee personen. De win-
naar van afgelopen zaterdagmid-
dag werd Martin van Es met 5.783 
punten. De poedelprijs werd in ont-
vangst genomen door Els Peters 

met 3.708 punten. Iedere zaterdag-
middag van 14.00 tot 17.00 uur is er 
klaverjassen in het grand-café. Er 
wordt per middag driemaal indivi-
dueel gespeeld. Deelname is gratis 
en iedereen kan meedoen zonder 
zich vooraf aan te melden. Vanaf za-
terdag 29 december is er geen kla-
verjassen. Het adres van grand-café 
De Oude Veiling is Marktstraat 19, 
tel: 0297-364746.

Korfbalcompetitie 
Net verlies VZOD A1
Kudelstaart - Zaterdag 15 decem-
ber trof VZOD A1 een ‘oude’ beken-
de, OKV A1. In de eerste helft van 
het veldseizoen hadden de beide 
teams elkaar al eens getroffen en 
toen werd de wedstrijd beslist in het 
voordeel van VZOD. Het toen nog 
nieuwe team won met 9-6 van de 
ploeg uit Oost-Zaan. Zaterdag was 
de situatie echter wat vreemd aan-
gezien de vakken flink door elkaar 
gegooid waren door trainer/coach 
Frits Vink. De eerste aanval bestond 
uit Wouter Vermeulen, Nils van Os, 
Anne Verheul en Lianda van der 
Schilden. In de verdediging begon-
nen Eric Spaargaren, Frank van den 
Berg, Josine Verburg en Sharon Uf-
felie. Een wat vreemde combinatie, 
maar als team moet je in iedere for-
matie kunnen presteren. Het team 
uit Kudelstaart vol goede moed, 
maar de korf kon door de het aan-
valsvak maar niet gevonden worden. 
Na 10 minuten stond het scorebord 
op 2-0 voor de thuisploeg. Gelukken 
wist VZOD zich enigszins te hervin-
den en kwam terug tot 2-3. Hierna 
leek het team van Frits Vink echter 
geheel de concentratie te verliezen, 
waardoor de stand na 35 minuten 
te hebben gespeeld uitkwam op 7-
5. Niet gerustgesteld vertrok VZOD 
naar de kleedkamer waar de coach 
hen er op wees dat het op deze ma-
nier flink fout zou lopen. Na de rust 
kreeg men de indruk dat het praatje 

van de coach het team goed had ge-
daan, want de 7-7 verscheen op het 
scorebord, maar wederom verslapte 
VZOD en liet de tegenpartij 2 maal 
de korf vinden. Bij de stand van 9-7 
kreeg VZOD een strafworp mee die 
wel eens cruciaal kon zijn als de A1 
nog terug wilde komen, maar deze 
werd strafworp werd niet benut. Uit-
eindelijk, na 70 minuten onder ni-
veau te hebben gekorfbald floot de 
scheidsrechter af en had Frits Vink 
heel wat om over na te denken, kij-
kend naar de 11-9 die het scorebord 
hem toonde.

Alderden wint 
op ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tij-
dens de ANBO-soos op 12 decem-
ber in het Parochiehuis is gewonnen 
door Jan Alderden met 6750 pun-
ten. Op twee is mevrouw Spring in 
’t Veld geëindigd met 5661 punten, 
op drie mevrouw R. Kooy met 5193 
punten en op vier Rinus Buskermo-
len met 5088 punten. Bij het pan-
doeren eindigde mevrouw D. Witte-
bol op één met 695 punten. Plaats 
twee tot en met vier waren voor de  
heren H. Könst, W. Buskermolen en 
C. van de Meer met resp. 615, 595 
en 495 punten.
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Jos Bakker kan wel omgaan met wat kou.

Schaakcompetitie
SCA 1 onderuit, SCA 3 in de kou
Aalsmeer - Zowel het eerste als 
het derde team van Schaakclub 
Aalsmeer had het deze week zwaar. 
Woensdag was eerst het derde 
aan de beurt. Het derde team van 
Schaakclub Aalsmeer speelde te-
gen de Haarlemse Jopen in het 
Joopse thuishonk boven café Stu-
dio. Zoals altijd werd het een bijzon-
dere wedstrijd met een apart tintje. 
Hierbij een sfeerverslag van spelers 
ter plaatse: Om de sfeer te bevor-
deren werden de spelers willekeurig 
opgesteld en ook nog eens verkeerd 
om. Daar kwam nog bovenop dat 
een aantal tafeltjes een oppervlakte 
had van maximaal 40 bij 40 centi-
meter en ook nog eens tegen elkaar 
waren aangezet voor een extra knus 
effect. Verdekt waren een paar ver-
warmingradiatoren aanwezig, maar 
die deden niets. Vooral Ron Klink-
hamer had blijkbaar een constitutie 
die met name op de laatste 2 pun-
ten niet berekend is. Hij wist nauwe-
lijks waar hij z’n armen moest laten 
en zat ononderbroken te bibberen. 
Alles bij elkaar werd er dus werke-
lijk alles aan gedaan om het de gas-
ten naar de zin te maken, waarbij de 
gastheren zich overigens van de al-
lervriendelijkste kant lieten zien (de 
Aalsmeerse schakers konden zelfs 
een gratis borrel krijgen!). Tegen wie 
het team speelde is overigens onbe-
kend, daar de gastheren zich zonder 
uitzondering Joop noemden, ver-
noemd naar een van oudsher be-
kend Haarlems biermerk. Om terug 
te komen op de wedstrijd: Aalsmeer 
begon met goede moed, maar die 
zakte snel. 
Het was koud in hun “clubgebouw” 
en van het spel werd je ook niet 
warm. Geen van de jongens wist op 
stoom te komen en dat resulteerde 
dan ook in maar liefst 6 nullen! Rob 
van Haaften en Jos Bakker bleken 

de bikkels van het team te zijn. Als 
echte mannen zijn zij niet bang voor 
een beetje vrieskou en zij hielden 
hun tegenstanders dan ook keurig 
op remise. Volgende keer oorwar-
mers en geiten wollen sokken mee! 
7-1.

Ruime cijfers
Dankzij een nipte overwinning op 
Santpoort wist SCA 1 vorig jaar te 
promoveren naar de promotieklas-
se. Dat Santpoort nu gebrand zou 
zijn op een revanche was dan ook 
niet meer dan normaal. Dat dit ook 
nog lukte met ruime cijfers was ech-
ter wel erg jammer. Lange tijd leek 
Aalsmeer leuk mee te kunnen doen, 
maar uiteindelijk zat het er gewoon 
niet in. Bovenin ging het goed. Rik 
Konst bleek duidelijk de sterke op 
bord 1 en Willem Hensbergen hield 
netjes de sterktste Santpoorter op 
remise. Ook Joran Donkers liet dui-
delijk zien dat hij goed kan schui-
ven en won een goede pot. Met de-
ze 2,5 punt was de koek echter op. 
Bart Auee deed het uitstekend voor 
het tweede team maar ervaarde dat 
het eerste team nog een treedje ho-
ger is. Peter Buis kwam matig uit 
de startblokken en moest al snel in 
de verdediging. Even leek het er-
op alsof hij zich kon verschansen, 
maar juist toen viel er een stuk van 
het bord. Ook Jan Bosman raakte 
onderweg wat kwijt. Zoals wel va-
ker stond hij als een zonnetje, maar 
werd het onverwachts donker door 
het verlies van een toren. Christop-
her Brookes speelde tegen een zeer 
sterke jeugdspeler en kon het net 
niet bolwerken. Captain Erik Ko-
renwinder ten slotte probeerde in 
het belang van het team nog ijzer 
met handen te breken maar zag zijn 
stelling uit elkaar spatten. Volgende 
keer beter!

Atletiekvereniging Aalsmeer 
Michael Woerden pakt 
weer winst bij Baanloop
Aalsmeer - Onder prima omstan-
digheden, droog, geen wind en 
een graad of  5, werd vorige week 
woensdag 12 december de maan-
delijks Florimex baanloop gehou-
den. Voor de 12,5 rondjes oftewel 
precies 5 kilometer hadden zich 
ruim 50 deelnemers ingeschreven.  
Evenals vorige maand wist Michael 
Woerden de baanloop winnend af 
te sluiten in de prima tijd van 16:39. 
Nummer twee, Niels van Baar, werd 
bijna een rondje gelapt maar liep 
toch een mooie tijd net onder de 18 
minuten. Kort daarachter achter ein-
digde Theo van Rossum op de derde 
plaats in 18:06. Verrassend was het 
optreden van Naveen Radhakishun. 
Zijn tijd van 18:33, goed voor de 
vierde plaats, betekende voor hem 
een sterk verbeterd persoonlijk re-
cord. Na eerder dit jaar onder de ge-
wenste 19 minuten te hebben gelo-
pen lijkt hij nu zijn grenzen te willen 
verleggen richting de 18 minuten. 
Na afloop werden er namens spon-
sor Florimex weer een flink aantal 
plantjes verloot. Ook Leo Peter stel-
de voor de tombola een aantal leuke 
prijzen ter beschikking.  De eerst-
volgende baanloop, waaraan door 
iedereen, jong en oud,  mag worden 
deelgenomen wordt gehouden op 
woensdag 9 januari , aanvang 20.00 
uur. Zie ook www.avaalsmeer.nl.

De complete uitslag:
Michael Woerden             16:39  
Niels van Baar              17:57  
Theo van Rossum             18:06  
Naveen Radhakishun          18:33  
Bas de Bruijn               18:43  
Dave Hoogwout               18:44  
Jan Mulder                  19:08  
Rene van der Meer           19:28  

Chris van der Neut          19:46  
John ‘t Hoen                19:47  
Fred van Rossum             19:58  
Frans Woerden               19:58  
Ron Wijnands                19:59  
Karin Versteeg              20:05  
Nico Schipper               20:08  
Julitta Boschman            20:10  
Derk Jan Broekema           20:15  
Jacques Verhoef             20:16  
Bert van Diemen             20:19  
Hans Blommestijn            20:31  
Els Raap                    20:56  
Kees Reijerkerk             21:01  
Arjen Koopstra              21:16  
Adri van der Sluis          21:16  
Fred den Hartog             21:38  
John Celie                  21:49  
Marcel van Itterson         21:58  
Arnold van Velthoven        22:05  
Kees Eigenhuis              22:20  
Peter Akerboom              22:26  
Marjan van Ginkel           22:30  
Jos Cornelissen             22:57  
Leo van Diemen              23:39  
Cedar Spaargaren            24:09  
Chris Knook                 24:10  
Sepp Nick                   24:11  
Ruud Nieuwenhuis            24:15  
Netty Arendse               24:15  
Thomas van der Heuvel       24:17  
Anton Schuurman             24:31  
Arnold Moes                 25:19  
Sharon Nieuwstadt           25:21  
Marijn Demarteau            25:43  
Piet van Langen             25:44  
Gemma Terpstra              25:52  
Cock van der Pol            25:58  
Gijs Honing                 26:15  
Berry Tielbeke              27:36  
Corrie de Looze             28:15  
Nico Mallee                 29:44  
Laura van Wingerden         29:48  
Gerrit van der Steeg        30:08  
Jan de Boer                 30:28  

Vorige week werden Pupillen van de week voorgesteld aan het publiek. Vera 
Visser en Hugo de Boer worden geflankeerd door de spelers van VZOD Vic-
tory 1.

Sponsormeeting RkdeS 
handbal een groot succes
Aalsmeer -Afgelopen zondag heeft 
de eerste sponsormeeting van de 
Rkdes handbal plaatsgevonden. Op 
deze zondag werden alle sponsors 
door de jeugd en senioren leden in 
het zonnetje gezet. De sponsoren 
zijn uiteraard heel belangrijk voor de 

vereniging. De opkomst was goed 
en dat betekend dat de sponsoren 
RKDES en de sport ‘handbal’ een 
warm hard toe dragen. Tijdens deze 
meeting werden de hoofdsponsors 
Multi Supplies en de firma Hoekwa-
ter extra in het zonnetje gezet. 

Eredivisie zaalvoetbal
Roda’23 pakt punt bij
titel-kandidaat FCM/kRAS
Aalsmeer - De Eredivisie zaalvoet-
ballers van Roda’23 hebben afgelo-
pen vrijdag 14 december een uitste-
kend resultaat geboekt in Heerhu-
gowaard. Titelkandidaat FCM/KRAS 
(Marlene) kon thuis niet winnen van 
de hekkensluiter van de Eredivisie A. 
Roda’23 bedwong een gelijkspel af, 
twintig seconden voor tijd bepaalde 
Patrick Lokken met zijn doelpunt de 
eindstand op 4-4.
Het publiek in sporthal De Waarder-
golf stond perplex, de supporters 
hadden dit niet voorzien. Zeker niet 
omdat Roda’23 een week tevoren 
een ontluisterende 9-1 nederlaag 
had geleden in en bij Volendam. Het 
coachenduo Robert Essed/Herman 
Koehler had de ploeg in één week 
tijd op scherp gekregen en als ex-
tra opstekers kon Roda’23 boven-
dien weer beschikken over Ramon 
Essed en ook Vernon Essed was tij-
dig hersteld nadat hij in Volendam 
zwaar geblesseerd was uitgeval-
len. De formatie uit Aalsmeer/Am-
stelveen startte tegen FCM/KRAS 
in de volgende opstelling: doelman 
Reinier Elias, Pascal Hoogland, Pa-
trick Lokken, Vernon Essed, Leon 
van Delft, Arno Maarse, Ramon Es-
sed en Dennis Bos. De net vader ge-
worden Henk Kras ontbrak in Heer-
hugowaard. In het begin van de eer-
ste helft kwam Roda’23 verrassend 
op voorsprong, het was Vernon Es-
sed die de vijandelijke doelman ver-
schalkte: 0-1. De coach van FCM/
Kras vroeg, notabene in de zesde 
minuut van de zaalvoetbalpartij al 
een time-out aan. Tijdens het verde-
re verloop van het eerste bedrijf was 
FCM/KRAS de betere ploeg maar 
kon niet tot scoren komen. Roda’23 
blonk uit door sterk verdedigend te 
spelen en ging de rust in met een 

0-1 voorsprong. In de tweede helft 
vergrootte Vernon Essed met zijn 
tweede doelpunt de voorsprong 
tot 0-2. Een stunt leek in de maak 
maar de thuisploeg wist op het juis-
te moment het tij te keren. Middels 
drie prima treffers op rij door FCM/
KRAS keek Roda’23 halverwege het 
tweede bedrijf toch weer tegen een 
achterstand aan: 3-2. Hierna toonde 
de ploeg veerkracht, het was Arno 
Maarse die met een fantastische 
assist Dennis Bos bediende. Dennis 
Bos die dit seizoen nog niet had ge-
scoord, liet zijn technische kwalitei-
ten zien en rondde bijzonder fraai af 
waarmee hij de gelijkmaker aante-
kende: 3-3. 
In de slotfase van de wedstrijd werd 
de uitstekend keepende doelman 
Reinier Elias voor de vierde maal 
gepasseerd en leek Roda’23 zoals 
regelmatig het geval is in dit sei-
zoen, weer ongelukkig te gaan ver-
liezen. In de laatste minuut echter 
bracht Roda’23 een slotoffensief en 
het was Patrick Lokken die de ge-
creeerde kans verzilverde met een 
doelpunt: eindstand 4-4. Roda’23 
gaat de winterstop in als rode lan-
taarndrager maar blijft uitzicht hou-
den op de achtste plaats wat recht 
geeft tot deelname aan de felbe-
geerde play-off duels. De eerstvol-
gende competitie wedstrijd is op 
vrijdag 11 januari 2008. Thuis in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg te Aalsmeer-Oost wacht tegen-
stander ZSW/Orient Plaza. Aanvang 
21.15 uur (toegangsprijs 2 euro per 
persoon). Het eerste duel met ZSW/
Orient Plaza had Roda’23 in Wijchen 
maar net aan met 3-2 verloren, dus 
het belooft weer een interessante 
zaalvoetbalhappening te gaan wor-
den in de Aalsmeerse sporthal. 

drievoudig sponsorcontract 
voor RkdeS Handbal!
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
hebben Cor Vis, directeur Corien 
Logistics, en Jaap Vieveen, voorzitter 
Rkdes afdeling handbal, een hand-
tekening gezet onder drie sponsor-
overeenkomsten.
Cor en zijn vrouw Ine (Corien) zul-
len met hun drie bedrijven Corien 
Transport, Cornado Transport en 

Corien Logistics, de jeugd van Rk-
des handbal ondersteunen.
Corien Transport, gespecialiseerd in 
koeltransporten, steunt al vele jaren 
de Rkdes handbalfamilie. De vereni-
ging er trots op dat Cor en Ine hun 
steun en vertrouwen in de jeugd 
Rkdes handbal op deze manier la-
ten blijken.

Korfbalcompetitie 
Slecht weekend voor VZOd
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
zou voor VZOD Victory een zware 
wedstrijd worden. De tegenstander 
was Fiks uit Oegstgeest, met VZOD 
en DSO vormen zij de top 3 in de 
poule. 
Nadat vorige week in eigen huis 
Vlug & Vaardig met 19-8 aan de 
kant gezet was waren de verwach-
tingen hoog gespannen. Toch is een 
zware wedstrijd in de zaal van de te-
genstander altijd nét een tikkeltje 
moeilijker en moest VZOD de winst 
uit handen geven aan Fiks. De uit-
slag, 16-12, was echter net voldoen-
de om de koppositie te handhaven. 
Op doelsaldo dan want nu staan er 
liefst 4 teams met gelijk aantal pun-
ten aan kop. Je kan dus niet zeggen 
dat er geen strijd is in deze poule en 
dat maakt elke wedstrijd nog span-
nender. Volgende week uit tegen 
DTS in Enkhuizen. 
VZOD 2 kwam net één doelpuntje 
tekort om het eerste punt van het 

seizoen te binnen te halen. De Vin-
keveense Vinken trokken de punten 
naar zich toe waardoor VZOD de 
hatelijke onderste plaats nog niet 
kon verlaten. Het zeker geen geluk-
kig weekend voor VZOD want op 
de D2 na hebben alle teams verlo-
ren. Dezelfde D2 stevent echter op 
een kampioenschap af en het pak 
slaag wat zij Tempo toe dienden is 
geen uitzondering. (12-1) Zij heb-
ben alle vijf wedstrijden gewonnen 
en het doelsaldo is 3 keer hoger dan 
dat van nummer 2!  Alle uitslagen 
op een rijtje:
Fiks 1 - VZOD 1: 16-12, De Vinken 
3 - VZOD 2 : 14-13,  Swift (A) 4 - 
VZOD 3 : 12-10,  OKV A1 - VZOD 
A1 : 11- 9,  Atlantis B1 - VZOD B1 : 
9- 7,  VZOD C1 - KIOS (N) C1 : 2-10,  
VZOD D1 - Thor (H) D1 : 6- 7,  VZOD 
D2 - Tempo D5 : 12- 1,  VZOD E1 - 
Celeritas E1 : 3- 4,  VZOD F1 - De 
Vinken F1 : 3- 7,  KVA F2 - VZOD F2 : 
3- 0,  VZOD F3 - Fluks F1 : 3- 9,

Toestelturnen 
Opnieuw veel turnmedailles 
voor meiden Omnia
Aalsmeer -Op zondag 16 decem-
ber vond de tweede voorwedstrijd 
toestelturnen plaats van het rayon 
Amsterdam in de Turnace Hall of 
Gymnastics te Amsterdam. 
De resultaten van beide voorwed-
strijden bepaalde de doorstroming 
naar het regiokampioenschap voor 
de vijfde divisie en de finale zuid 
voor de turnsters van de vierde di-
visie. SV Omnia 2000 deed mee met 
21 turnsters. In de vierde divisie 
had Omnia tien turnsters, die trai-
nen onder leiding van Frank en Ire-
ne Beijnvoort bij de wedstrijdgroep 
van Stichting Meer- en Amstelland 
en in de vijfde divisie waren er elf 
turnsters, die onder leiding van An-
neke Nap bij de wedstrijdgroep van 
sv Omnia trainen. Categorie instap: 
Dewi Commandeur turnde op ni-
veau 12. Ze turnde een goede wed-
strijd en verbeterde haar score van 
de eerste wedstrijd met 2 volle pun-
ten! Ze behaalde de tiende  plaats 
met 33,10 punten. Categorie pupil-
len 1: Danischa Goede en Ravenna 
Verhoef  turnden op niveau 11 en 
scoorden beiden ook beter dan de 
eerste wedstrijd en eindigden resp. 
op de derde en zesde plaats met 
een score van resp. 33,90 en 32,30 
punten. Danischa mocht dus weer 
een bronzen medaille in ontvangst 
nemen en plaatste zich tevens voor 
de regiofinale.
Categorie jeugd: Hier turnden vijf 
Omnia-turnsters op niveau 9.  Char-
lotte Eveleens scoorde 27,60 en daar-
mee de zeventiende plaats. Kirsten 
Kniep turnde voor het eerst een ara-
bier-flick-flack in haar vloeroefe-
ning; verder turnde zij een constan-
te wedstrijd en eindigde met 30.40 
punten op de veertiende plaats. 
Kirsten Pronk en Lieselotte van Vel-
zen behaalden resp. 31,90 en 32,40 
punten. Zij zakten beiden in het 
klassement en eindigden resp. op 
de elfde en negende plaats. Nilou 
Spring in ’t Veld boekte de grootste 
vooruitgang van haar clubgenoten, 
want zij steeg van de twaalfde naar 
de zesde plaats! Haar score steeg 
van 31,90 naar 33,10! Categorie ju-
nioren: Tanya Karoui, Charon Spring 
in ’t Veld en Joëlma van der Weele 
turnden op niveau 8 en  eindigden 
evenals bij de eerste wedstrijd op 
de eerste, tweede en derde  plaats. 
Tanya scoorde 30,70 punten, Charon 

28,50 en Joëlma 27,80 punten. Tanya 
plaatste zich hiermee voor de regio-
finale. Danischa Goede en Tanya Ka-
roui hebben zich dus geplaatst voor 
de regiofinale van de vijfde divisie, 
die op 12 april plaats zal vinden.

Wedstrijd vierde divisie
In de categorie pupillen 1 kwamen 
vier turnsters in actie. Opvallend 
was dat zij geleerd hadden van hun 
eerste wedstrijd. Met name de vrije 
oefening ging veel beter op de mu-
ziek. Bij het onderdeel balk was er 
sprake van wat zenuwen. Gelukkig 
viel geen van de turnsters van de 
balk. Sanne van der Schraaff turn-
de een goede wedstrijd en won een 
bronzen medaille. Nathalie Sluijs 
presteerde constant en werd daar-
door vierde. Esmée Helling eindig-
de vlak achter haar clubgenootjes 
op een zesde plaats. Maya Berto-
lino tenslotte werd tiende. Alle vier 
de turnsters plaatste zich voor de fi-
nale zuid van de regio. In de cate-
gorie pupillen 2 was Omnia heer en 
meester. Goud, zilver en brons was 
voor de Aalsmeerse turnsters. Mary-
se van Balen en Robin van As ‘voch-
ten’ onderling een spannende strijd 
uit. Beiden turnde een uitstekende 
wedstrijd en het verschil was mini-
maal. 
Met één tiende punt verschil werd 
Maryse eerste en Robin deze keer 
tweede. Naomi turnde met name een 
goede balkoefening. Zij werd derde. 
Ook deze turnsters stromen door 
naar de vervolgwedstrijd. In de der-
de wedstrijdronde van de dag kwa-
men de beide jeugdturnsters Kaylee 
Vermeulen en Anna Gazendam in 
actie. Kaylee wordt de laatste weken 
gehinderd door wat fysieke klachten 
waardoor zij beperkt kan trainen. 
Tijdens de wedstrijd was daar ge-
lukkig niets van te merken. Op alle 
toestellen liet zij stabiele en netjes 
geturnde oefeningen zien. Hierdoor 
won zij vediend de gouden medail-
le. Trainingsmaatje Anna was ook 
goed op dreef. Scoorde bij de brug 
het hoogste cijfer en haar vrije oe-
fening werd met veel uitstraling ge-
turnd. Eén klein foutje maakte zij bij 
de balk en viel eraf. Met slecht 0,3 
punt achterstand pakte zij de zilve-
ren medaille. Alle turnsters van de 
vierde divisie plaatsten zich voor de 
finale zuid op 3 februari 2008.
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Nieuwe Sponsor Meisjes 
B2 RKDES Handbal
Kudelstaart - Het B2 meisjesteam 
van RKDES Handbal heeft in Green-
way Telematics een nieuwe shirt-
sponsor gekregen. 
Het team speelt dit seizoen in feite 
voor het eerst in deze samenstelling, 
maar doet het vooralsnog prima in 

de competitie. 
Naast de goede resultaten komen 
de meiden nu keurig voor de dag 
in de shirts van het telecommuni-
catiebedrijf dat gevestigd is aan 
de Zwarteweg 110, zie ook www.
greenway.nl.

Achter v.l.n.r. Carlo Eveleens (sponsor), Anouk Markwat, Shadee Hooger-
vorst, Shirley van Veen, Amber Groenheijde, Kim de Vries en Henk vd Laarse 
(coach). Voor v.l.n.r. Sharon Heskes, Ann-Britt Stieva, Djenna vd Laarse en Iris 
vd Hoorn. 

Feest schoolzwemmers in 
de Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdag 15 decem-
ber jl. was er weer een groots af-
zwemfeest in zwembad De Water-
lelie voor de diploma’s B en C voor 
de schoolzwemmers uit Kudelstaart 
en Aalsmeer. In totaal 22 voor het B-
diploma  en 36 voor het C-diploma 
waren met hun ouders en andere vi-
site naar het zwembad gekomen om 
af te zwemmen voor hun zwemdi-
ploma. De groep voor het B-diplo-
ma mocht om 15.00 uur de spits af-
bijten. Met hun kleding aan ston-
den alle kinderen in de douche te 
wachten om naar binnen te gaan. In 
een lange rij en op gezellige muziek 
kwamen ze de zwemzaal binnen. Ie-
dereen was toch wel een beetje ze-
nuwachtig, misschien de ouders 
nog wel het meest. 
Maar alles ging erg goed en de aan-
wezige zwemjuffen en -meesters 
waren dan ook dik tevreden over het 
getoonde resultaat. 
Om 15.45 uur waren de kinderen 
voor het C-diploma aan de beurt. 
Ook hun zwemkunsten werden 
nauwlettend in de gaten gehouden 
door de beoordelingscommissie. 
Ook deze groep deed het uitstekend 
en na afloop kreeg iedereen zijn of 
haar felbegeerde diploma uitgereikt. 
Helaas waren twee kinderen ziek, zij 
mogen op een later tijdstip hun di-
ploma proberen te halen.

Voor het B diploma zijn ge-
slaagd:  
Bo van Aalst, Chiara Kooij, Dineke 
de Bruin, Emma de Ridder, Famke 
Gerritsen, Jasper van den Hoek, Jay 
Blesgraaf, Jedidjah Pol, Lucas Adi 
Wijaya Poel, Marrit Flach, Matthew 
Terlouw, Maurice Lammers, Maxime 
Hummen, Rachel van der Drift, Rik 
Spaargaren, Rosa Suiker, Ruby van 
Wering, Thijs Grootjans, Tristan Da-
niel Jongkind, Tristan van den Hoek, 
Vincent Hooyman, Youri Wessels. 

Het C diploma is uitgereikt aan:  
Amber Rademaker, Anne Buijs, 
Anouk Oosterbeek, Caril William 
Heeren, Diederik de Waal, Dionne 
van Heertum, Elize Boer, Evy Zethof, 
Gert Engel, Ilse Buskermolen, Ivar 
de Jong, Jasper Leegwater, Jordy 

van den BeiteL, Justin Vermey, Kim 
Nederstigt, Lars Dorland, Lucas de 
Roo, Marein Sprangers, Marilène 
Bouwmeester, Maus Poncin, Minke 
Lenting, Poncke Poncin, Ramon van 
Zonneveld, Robin Bek, Rody Moen, 
Roos Pannekoek, Rowan Kuys, Scott 
Zethof, Selena Jonkers, Selina Kok, 
Sterre Visser, Suus van Leeuwen, 
Teun Schelvis, Willemijn van der 
Keemel, Xena de Bruin, Youri Ke-
ijzer. 

VVA E2 nu al kampioen!
Aalsmeer - Thuis tegen Sporting 
Martinus begon Aalsmeer E2 jl. za-
terdag 15 december al net zo gre-
tig als alle voorgaande wedstrijden. 
Dat het kampioenschap in handen 
moest komen bleek wel uit de inzet, 
binnen 1 minuut was de tegenstan-
der op achterstand gezet. 
De hele eerste helft werd door 
Aalsmeer goed over gespeeld en 
de tegenstander had het nakijken. 
De bal werd bij de tegenstander in-
dien nodig, goed onderschept en 
Aalsmeer E2 werd direct weer ge-
vaarlijk. Ruststand 6-1. Dan kun je 
wel relaxed aan je bakkie limo be-
ginnen. 

In de tweede helft ging de inzet van 
de eerste helft z’n tol eisen. Over-
spelen zakte wat af, individuele ac-
ties namen toe en de tegenstan-
der kreeg hierdoor wat meer kan-
sen, waarvan er twee werden benut. 
Toch wisten deze negen en tien ja-
rige heren er nog een laatste eind-
stoot aan te geven en met een stand 
van 8-3 kwam het eindsignaal. De 
bloemen konden in ontvangst ge-
nomen worden en de “champagne” 
vloeide rijkelijk. Met één gelijkge-
speelde wedstrijd en verder allen tot 
nu toe winst is het een lust voor het 
oog deze mannen te zien voetballen, 
komt dat zien!

Bridgeclub Strijd 
& Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
12 december. 
Groep A
  1.Oege de Jong-Ally Maarse 59,82
  2. Elly Zandvliet-Ria Kragtwijk 59,52
  3. Cor Kroes-Jan van Ginkel 57,64
  4. Rita Ritzen-Wim Ritzen 57,14
  5. An van de Bijl-Rita van Leeuwen 53,27
  6. Til Eveleens-Françoise Daudel 53,13
  7. Krijnie Joore-Jan Joore 52,68
  8. Gerard Vermeer-Hero Janzing 50,89
  9. Ko van Es-Theo Blom 47,92
10. Angela Korenromp-Martin v.d. Laarse  
 46,53
Groep B 
  1. Jan Doeve-Rietje van der Zwaard 64,03
  2. Gert Wentzel-Lucas Rombouts 60,71
  3. Lia en Hans Vreeswijk 58,42
  4. Leny Delfos-Alex & Joke Pannekoek 
55,87
  4. Coby Blom-Jasper Blom 55,87
6. Annie Visser-Geleijn-Sima Visser 52,55
  7. Anny van Buyten-To van de Maarl 51,79
  8. Mieke en Guus van Neijenhof 49,74
  9. Nelly Mul-Marry Tulp 48,47
10. Jan Eveleens-Wim Spaargaren 47,19
Groep C 
1. Gladys Maarse-Tiny van Zijverden 59,97
2. Trudy Stokkel-Ingrid Smit 59,36
3. Marjan Mulder-André Mulder 53,47
4. Leny Lubbers-Corry Voortman 52,77
5. Coby en Gerrit van Leeuwen 52,74
6. Bep Brockhoff-Ank Roodenburg 52,68
7. Auk van der Meer-Jan Oor 52,02
8. Adri Otto-Agnethe van de Goot 51,76
9. Huub Zandvliet-Ben Wahlen 51,73

Voetbalcompetitie
Ruime winst voor Rkav 7
Aalsmeer - Rkav 7 is erin geslaagd 
om zijn laatste wedstrijd voor de 
winterstop winnend af te sluiten. Op 
het sportpark aan de Beethovenlaan 
werd NFC 3 overtuigend verslagen: 
4-0. In eerste instantie was het de 
vraag of de wedstrijd überhaupt 
wel kon plaatsvinden. De intreden-
de vorst had ervoor gezorgd dat het 
veld keihard was. In overleg met 
scheidsrechter Schijf werd uitein-
delijk besloten om de wedstrijd op 
veld drie te laten doorgaan, omdat 
dit veld nog enigszins bespeelbaar 
was. De vele afgelastingen de afge-
lopen weken maken echter eens te-
meer duidelijk dat ook de trots van 
Rkav enorm blij mag zijn met de ge-
plande komst van een kunstgras-
veld. Niet in de laatste plaats om-
dat een goed bespeelbaar veld ze-
ker in het voordeel werkt voor een 
technische ploeg als het zevende. 
Bij aanvang van de wedstrijd bleek 
dat steeds meer mensen uit de wij-
de omgeving de uitstekende presta-
ties van het zevende is opgevallen, 
want het was weer dringen gebla-
zen langs de zijlijn. 
De bekendste toeschouwer deze 
middag was natuurlijk weer trai-
ner/mental coach Robbie, die naast 
het trainerschap, inmiddels ook nog 
een andere belangrijke functie bin-
nen de club bekleedt. Mede door 
een sterke lobby van de jongens 
van het zevende is hij er namelijk in 
geslaagd het voorzittersschap van 
de club in de wacht te slepen. De 
laatste wedstrijd voor de winterstop 
beloofde een spannende te worden. 
Er moest namelijk gewonnen wor-
den om de titelaspiraties levend te 
houden, en dat was meteen vanaf 
de aftrap te merken. Rkav 7 speel-
de agressief en geconcentreerd en 
probeerde met het inmiddels be-
kende pressievoetbal het spel van 
de tegenstander al in een vroeg sta-
dium te ontregelen. De trots van 
Rkav onderschrijft de ijzeren wet in 
het voetbal dat de bal het werk moet 

doen en dus werd er getikt dat het 
een lieve lust was. Veel kansen wer-
den gecreëerd, maar het was pas in 
de 41e minuut dat het veldoverwicht 
werd omgezet in een doelpunt. Lex 
wist een strakke voorzet van Trom-
pie nog net met zijn hoofd te be-
roeren, waarna de keeper van NFC 
kanloos was: 1-0.
De tweede helft gingen de jongens 
van zevende verder met waar ze de 
eerste helft geëindigd waren: aan-
vallen. Uitblinker van de middag 
was zonder twijfel Dennis die zich 
dit seizoen ontpopt als de penalty-
koning van Rkav. Ditmaal mocht hij 
twee keer aanleggen vanaf elf me-
ter, en ook nu faalde hij niet, waar-
door hij op een totaal komt van ze-
ven uit zeven. Even leek het erop 
dat hij de tweede penalty zou gun-
nen aan medespeler Lex, maar met 
de topscoorderslijst in zijn achter-
hoofd was hij onverbiddelijk en eis-
te toch weer zelf de bal op. De cri-
tici die langs de kant riepen dat hij 
alleen maar kon scoren uit penal-
ty’s, snoerde hij in de 79e minuut de 
mond met een strak afstandschot 
dat in de kruising belandde. De ster-
allures stegen hem naar het hoofd, 
toen hij direct daarna aandrong op 
een publiekswissel. Dit werd ove-
rigens professioneel afgewimpeld 
door non-playing captain Spreij.  Al 
met al een uitstekende overwinning 
van Rkav 7, dat daarmee als nummer 
twee de winterstop ingaat. Het team 
zal er alles aan doen om in deze 
hectische transferperiode het team 
bij elkaar te houden. Daarnaast zal 
het team op zoek gaan naar enkele 
versterkingen, om ook in de tweede 
seizoenshelft optimaal voor de dag 
te kunnen komen. 
Wilt u op de hoogte blijven van de 
verrichtingen van de trots van Rkav, 
kijk dan snel op www.rkav7.hyves.nl 
en wordt officieel fan van dit gezel-
lige team. Daarnaast is er de moge-
lijkheid om een berichtje achter te 
laten voor één van de spelers.

Eredivisie handbal
FIQAS sterker dan Quintus 
Aalsmeer - Traditiegetrouw hebben 
de mannen van FIQAS Aalsmeer het 
lastig in Kwintsheul tegen v.d.Voort/
Quintus, en dat was afgelopen za-
terdag 15 december niet anders. 
Misschien was er sprake van een 
beetje onderschatting (Quintus 
staat immers op de één na laatste 
plaats) of sloop er wat nonchanlan-
ce in het spel, maar de Aalsmeer-
ders begonnen in ieder geval niet 
scherp genoeg aan de wedstrijd en 
stonden in de beginfase zelfs even 
drie à vier punten achter. Aan het 
eind van de eerste helft ging het be-
ter lopen bij FIQAS Aalsmeer en met 
name door de vechtlust van Jarcha 
van Dijk kwam de ploeg terug tot 
14-14 bij rust. 
Na de pauze zag het publiek een an-

der FIQAS Aalsmeer: binnen zes mi-
nuten werd een voorsprong opge-
bouwd van vier doelpunten. Daar-
na kwamen de mannen van Quintus 
niet meer in de wedstrijd en konden 
de Aalsmeerders laten zien waar-
voor ze waren gekomen én dat ze 
duidelijk de sterkere ploeg waren. 
Onder leiding van Mark Roest en 
Jeffrey Boomhouwer werd de voor-
sprong verder vergroot naar de uit-
eindelijke 32-26 overwinning Hier-
door blijft FIQAS Aalsmeer vierde 
op de ranglijst. 
Komende zaterdag 22 december 
spelen de mannen nog één keer 
thuis voor er voor hen een winter-
stop aanbreekt. Om 20.30 uur staan 
ze in de Bloemhof tegenover het 
Limburgse BFC.    

Eredivisie handbal
Teleurstellend verlies dames 
FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben zichzelf geen goe-
de dienst bewezen door afgelopen 
zaterdag, 15 december, te verliezen 
van Grando keukens/Dalfsen, want 
juist in dit soort wedstrijden zouden 
er mogelijkheden moeten liggen 
om van de laatste plaats in de ere-
divisie af te komen. De Aalsmeerse 
dames probeerden het wel tegen 
de nummer elf van de ranglijst: ze 
waren het eerste deel van de wed-
strijd ook de betere ploeg en leid-
den al snel met 3-0 door een mooi 
afgewerkte break out van Michelle 
Enthoven, een hard schot van Sonja 
van Wechem en een fraaie actie van 
een sterk spelende Sarah Bartling. 
Ook Bianca Schijf stond weer goed 
te keepen. 
Voor rust kon bovendien een paar 
keer uit de hoeken worden ge-
scoord en zo leek de voorsprong 
halverwege comfortabel: 10-6. De 
dames van Dalfsen hadden na de 
pauze echter maar drie minuten no-
dig om orde op zaken te stellen: 10-
9 en moest er geknokt gaan wor-
den door FIQAS Aalsmeer. In eer-
ste instantie lukte dat nog: 13-10, 
maar daarna kregen de bezoekers 
steeds meer vat op het Aalsmeer-
se spel: de hoekspeelster kregen 
geen kans meer, cirkelspeelster Ni-
cole van Schie werd niet bereikt en 
de Aalsmeerse opbouwsters kwa-
men niet meer door het middenblok 
heen. Schoten van afstand waren er 
niet of nauwelijks, of er werd te ge-
forceerd geschoten. 

Dalfsen profiteerde optimaal van de 
fouten van FIQAS Aalsmeer, van een 
overtalsituatie én van de gaten die 
vielen in de Aalsmeerse dekking. 
En zo werd de voorsprong van FI-
QAS Aalsmeer binnen een paar mi-
nuten omgezet in een 14-18 achter-
stand. Met nog vijf minuten op de 
klok kwam FIQAS Aalsmeer nog 
één keer terug tot 16-18, maar daar-
na vond de tegenstander opnieuw 
ruimte in het midden en besliste de 
wedstrijd: 16-19. Het werd uiteinde-
lijk 17-21 en de teleurstelling droop 
van de gezichten van de Aalsmeer-
se speelsters en trainer de Klerk. 
Doelpunten: Cindy Hofman 4, Sa-
rah Bartling 3, Dinja Witbraad, Anie-
ke Aarts, Sonja van Wechem en Mi-
chelle Enthoven 2, Nicole van Schie 
en Lianne Tulp 1. Zaterdag 22 sep-
tember staat voor de dames de uit-
wedstrijd in Emmen tegen Huyser/
E&O op het programma. De aan-
vang is 20.00 uur. Zondag 6 januari 
spelen de dames thuis in De Bloem-
hof om 13.50 uur tegen Laco/V&L.
De mannen van het derde heren-
team van FIQAS Aalsmeer zijn door-
gedrongen tot de Regiofinale van 
het NHV bekertoernooi. Dinsdag 18 
december wisten ze met 34-24 te 
winnen bij Havas.  
De mannen van FIQAS Aalsmeer 2 
spelen vanavond, donderdag, 20 de-
cember, een wedstrijd in de tweede 
ronde van het NHV bekertoernooi: 
om 20.00 uur staan ze in de Bloem-
hof tegenover het team van UDSV 
uit Utrecht.

Handbal Jeugdnieuws
Knappe winst voor meiden 
B1 FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - Vorige week hadden 
de meiden B1 van FIQAS Aalsmeer 
tegen VZV al laten zien een goede 
wedstrijd te kunnen spelen. Door 
meer samen en doelgerichter te 
spelen, lieten ze zien wat ze in huis 
hebben. 
Dat ze die wedstrijd toch verloren, 
lag in het feit dat VZV gewoon ster-
ker was en dus de terechte winnaar 
werd. 
Maar het binnenhalen van wat punt-
jes gaat voor Aalsmeer steeds be-
langrijker worden om uit de onder-
ste regionen te blijven. Afgelopen 
zondag, 16 december, tegen SEW 
is dat dan ook goed gelukt. Van het 
begin tot het einde van de wed-
strijd werd er weer net zo’n presta-
tie neergezet als de week daarvoor 
tegen VZV. 
De penalty’s werden voor de vol-
le 100% benut door Sharelle, die 
trouwens weer als vanouds  speel-
de sinds haar terugkomst van een 
blessure. 
De hele wedstrijd liep wel gelijk op, 
SEW en Aalsmeer waren tot aan de 
laatste minuut aan elkaar gewaagd. 
De ruststand was 9-8 voor SEW en 

dat was op dat moment ook de juis-
te uitslag. In de laatste tien minuten 
van de eerste helft wist SEW veel 
doelpunten te maken door van af-
stand in de bovenhoeken te schie-
ten. 

Goed spel
Maar in de tweede helft bleef FIQAS 
Aalsmeer het goede spel laten zien. 
Nu lukte ook de aanspeelballen naar 
de cirkelspeelster, die op haar beurt 
de bal mooi in het doel van SEW 
kreeg. En de wissel lukte, waaruit 
ook wat doelpunten gemaakt wer-
den. Toch moesten de  Aalsmeerse 
meiden de verdediging wel goed 
dicht houden, want ook bij SEW liep 
de aanval goed. 
De wedstrijd bleef dan ook tot de 
laatste tien minuten volkomen ge-
lijk opgaan. Bij een stand van 14-14 
stand kreeg Aalsmeer echter vleu-
geltjes en kon een voorsprong op-
bouwen van drie punten: 14-17. 

Hierna vielen er over en weer fraaie 
doelpunten, maar het verschil bleef 
op drie doelpunten staan, eind-
stand: 16-19. 

Handbalcompetitie jeugd
C1 wint dik van Lotus
Aalsmeer - Met de auto ontdooid 
van zo’n beetje de eerste sporen 
van vorst van deze winter, kwamen 
de spelers van de C1 van FIQAS 
Aalsmeer, samen met hun ouders 
aan bij Lotus in Hoofddorp. Op ba-
sis van de thuiswedstrijd tegen Lo-
tus werd verwacht dat het een rui-
me overwinning voor Aalsmeer zou 
worden. 
Dat legde wel extra druk op de 
concentratie van de jongens. Met 
Olav nog op de bank vanwege een 
blessure begon de C1 van FIQAS 
Aalsmeer met de jongens op de vas-
te posities in het veld om een goe-
de start te maken. Toch speelde de 
concentratie al snel parten. De bal 
werd uit de aanval van Lotus welis-
waar snel veroverd, maar werd in de 
pogingen om daarna een break-out 
te lopen vaak ook weer verspeeld. 
Juist op het moment dat er rustig 
werd opgebouwd, was het bijna al-
tijd prijs.

In de rust gaf coach Ewald de jon-
gens mee om meer rust in het spel 
te brengen en in de open dekking 
meer afstand te houden en de loop 
van de bal te volgen. Dat zou nog 
meer resultaat moeten opleveren. 
Daarnaast deed hij een beroep op 
de concentratie. Sommigen leken 
zich in slaap te laten sussen. De 
aanwijzingen werden door de jon-
gens van FIQAS Aalsmeer ter har-
te genomen en de score werd flink 
uitgebouwd. Daarmee werd de van 
tevoren verwachte overwinning vei-
lig gesteld en een stand van 10 voor 
Lotus en 22 voor de C1 van FIQAS 
mee terug naar Aalsmeer genomen.
De volgende wedstrijd is een spe-
ciale, namelijk de verplaatste wed-
strijd tegen de C2 van Volendam op 
23 december om 12.30 uur. De ver-
plaatsing maakt het de C1 van FI-
QAS Aalsmeer mogelijk deel te ne-
men aan het nieuwjaarstoernooi van 
E&O in Emmen. 

Qui Vive meisjes D3 kampioen!
Uithoorn - Qui Vive meisjes D3 is 
zaterdag periodekampioen gewor-
den. In een spannende wedstrijd 
wisten ze met  3–0 van de Straw-
berries te winnen. Lukte het vorige 
week niet om uit tegen het altijd las-
tige Bloemendaal uit de titel veilig te 
stellen, deze week kon het eigenlijk 
niet meer fout gaan. Als extraatje 
had Transportbedrijf Hogenhout b.v. 
de meiden en coaches voor aanvang 
van de wedstrijd nieuwe windjacks 
uitgedeeld. Toen de meiden in gin-
gen spelen was het eigenlijk al 1–0. 
. Door uitlopen van andere wedstrij-
den begonnen de meiden 20 minu-
ten later dan gepland aan de wed-
strijd. Een beetje onwennig in ver-
band met een ongebruikelijke op-
stelling wisten Qui Vive net voor de 
rust uit een zeer mooie samenspeel-
situatie eindelijk de nul van het sco-

rebord te krijgen. Na de rust werd 
het nog wel even spannend om-
dat de Strawberries een paar mooie 
kansen kreeg, maar omdat die niet 
benut werden bleef de teller voor dit 
team op nul staan. Halverwege de 
tweede helft wist Qui Vive de winst 
pas veilig te stellen. Met 18 punten 
uit 7 wedstrijden wist Qui Vive de 
andere titel kandidaat Bloemendaal 
die nu 13 punten heeft en nog één 
wedstrijd moet spelen voor te blij-
ven. Na ontvangst van de snoepme-
daille en een glas kinderchampagne 
was er tijd voor een kop warme cho-
colademelk. 
Sponsor Hogenhout b.v. mag trots 
zijn op zijn meiden. Hopelijk kan de-
ze lijn doorgezet worden na de win-
tersport maar eerst mogen de da-
mes genieten van een wel verdien-
de kerstvakantie.


