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1187 NK Amstelveen
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Annemieke’s Kramerie
Machineweg 3, Aalsmeer
Tel. 0297 - 38 52 81
gratis parkeren rondom

Herinrichting surfeiland
in januari van start!
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is al geruime tijd bezig met het opstellen van een herinrichtingsplan
voor het surfeiland. Op 4 oktober
2006 is een eerste overleg geweest
met alle wijkraden en de jongerenraad over de uitgangspunten van dit
plan en heeft geresulteerd in gezamenlijk geformuleerde ontwerp uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten heeft het landschapsbureau Haver en Droeze uit Amersfoort een voorlopig inrichtingsplan
opgesteld. Dit inrichtingsplan is op
20 maart 2007 aan alle raadsfracties, wijkraden en overige belangstellenden gepresenteerd en is met
instemming ontvangen.

Dit plan voorziet in een verbetering
van de ruimtelijke uitstraling en het
toevoegen van een aantal voorzieningen.
Zo zal het aantal parkeerplaatsen
worden uitgebreid (totaal 74) en geconcentreerd. Bovendien zullen bij
de parkeerplaatsen hagen en bomen worden geplant. Ook zal een
stallingsvoorziening voor fietsen
worden aangelegd, een wandelboulevard met bankjes, speelvoorzieningen, een steiger en zal het
strand worden uitgebreid. Langs
de wandelboulevard en op het parkeerterrein zal verlichting worden
aangebracht. Het oprichten van bebouwing, bestaande uit een snack-

bar, restaurant, toiletvoorziening en
een onderkomen voor de waterskivereniging zal naar verwachting in
2010 worden gerealiseerd.
Horecaondernemer
Eerst dient hiervoor een horecaondernemer gekozen te worden. De
werkzaamheden voor de herinrichting zullen in januari 2009 starten en
uiterlijk 1 mei (voor het nieuwe zomerseizoen) zijn afgerond.
In de hal van het gemeentehuis staat
een informatiepaneel waar u nadere
informatie vindt over het plan.

KERST
LEKKERNIJEN

Gebruikte auto kopen?
Nu met 0% rente financieren

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

RESTAURANT
BAR

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

Wij zijn van 24 december ‘08
t/m 2 januari ‘09 gesloten.

VOOR AL UW

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

HARTELUST B.V.

WOENSDAG 24 DECEMBER
TOT 17.00 UUR GEOPEND!
STATIONSWEG 5 • AALSMEER
TEL. 0297-324666
ONLINE BESTELLEN:
WWW.ABMULLER.NL

Op zaterdag 3 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

2009

Catsman-opel B.V. Uithoorn

Big L. Maak je keuze.

Vrijdag gezellige kerstsfeer in Zijdstraat

Decembermarkt in Centrum
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 19 december wordt in het Centrum
de jaarlijkse decembermarkt gehouden. Tijdens deze gezellige kerstmarkt in de Zijdstraat kunt u van 14.00 tot 21.00 uur bij verschillende
kramen heerlijk snuffelen tussen kerstspullen en leuke cadeaus. Het
Molenplein wordt dit jaar voor het eerst omgetoverd tot een horecaplein, waar winterse hapjes en drankjes worden geserveerd.
De decembermarkt in de Zijdstraat
biedt vrijdag met ongeveer zestig
verschillende kramen een diverse,
maar vooral gezellige markt. Bij de
verlichte kraampjes van winkeliers
uit het dorp en andere kraamhouders kunt u terecht voor leuke kerstcadeaus zoals sieraden, parfums,
boeken, cd’s en dvd’s, leren riemen,
hobbyspullen, sfeerverlichting en
kerstversiering. Wie nog nieuwe kleding voor de kerst zoekt, moet ook
zeker even over de decembermarkt
struinen. Bij verschillende modekramen wordt kleding voor heren, dames en kinderen aangeboden. Ook
luxe ondermode voor heren en dames is op de markt te vinden. Behalve ondernemers is ook een aantal goede doelen en verenigingen
aanwezig. Zo staat de Wereldwinkel
weer op de markt met een kraam
waar ‘mazzeltassen’ worden verkocht. Andere goede doelen op de
decembermarkt zijn Amnesty International en een stichting die zich inzet voor straathonden in Roemenië.
Aalsmeerse boekenkraam
Nabij het Molenplein wordt een
boekenkraam ingericht, waar drie
Aalsmeerse boeken worden verkocht. In deze kraam ligt het boek
‘Op eenzame hoogte’ van Constantijn Hoffscholte en Pieter van der
Meer over de 80-jarige geschiedenis van de watertoren van Aalsmeer.
Coq Scheltens verkoopt in de
Aalsmeerse boekenkraam de laatste exemplaren van het boek ‘Grote Verhalen’. In het door haar samengestelde boek staan ruim zestig verhalen over Aalsmeer door vijftig schrijvers die iets met Aalsmeer
hebben. De derde boekenverkoper
in de boekenkraam is Gerard Zelen, die zijn kinderboek ‘Dansen in
applaus’ zal verkopen. Het zijn drie

boeken die voor iedere Aalsmeerder onmisbaar zijn in de boekenkast. Kijk voor meer info op: www.
aalsmeercentrum.nl.
Horecaplein
Voor het eerst wordt het Molenplein
dit jaar omgetoverd in een gezellig
winters horecaplein waar u tussen
het snuffelen op de Decembermarkt
kunt genieten van winterse hapjes
en drankjes. Op het plein wordt een
klein podium opgebouwd waar muziek zal klinken. Smartlappenkoor
Denk aan de Buren zorgt daar voor
sfeer met traditionele kerstnummers.
Ook zanger Dirk Box zal op het podium stappen om het publiek met
zijn warme stem in een kerstsfeer te
brengen. Het winterplein wordt extra winters aangekleed met kerstbomen, sneeuw uit sneeuwkanonnen, een sneeuwpop en gezellige
verlichting. De Kerstman komt ook
langs op het Molenplein. De horeca
in Aalsmeer Centrum zorgt op het
winterplein voor hapjes en drankjes
tegen zeer betaalbare prijzen.
Winterse oldtimers
Op het winterplein doet de organisatie van de HiBRA-toerrit Aalsmeer
Roest Niet ook een speciale toevoeging. Tijdens de Decembermarkt is
het precies een half jaar voor de
tweede editie van Aalsmeer Roest
Niet in 2009. Op het Molenplein
staan daarom alvast stijlvolle oldtimers geparkeerd die in winterse
sfeer worden opgetuigd.
Denk aan de Buren
Na afloop van de kerstmarkt in het
centrum van Aalsmeer treedt in De
Oude Veiling in de Marktstraat het
smartlappenkoor Denk aan de Buren op. De aanvang is 21.30 uur en
de toegang is gratis.

G - S ta r Wra n g l e r G a r c i a Pa l l M a l l
n u d i e j e a n s O n ly C a r s E s p r i t V i l a
ophelialaan 79 aalsmeer
0297 325671

Extra gEopEnd
Ma. 22 dec. 13.00 - 17.30
Di. 23 dec. 09.00 - 20.00

Vooraankondiging
openbare inschrijving nieuw te ontwikkelen
horecaproject surfeiland Westeinderplassen,
gemeente aalsmeer
Bent u die enthousiaste ondernemer die bruist van plannen voor een
horecavoorziening op het surfeiland aan de Westeinderplassen? En
wilt u deze realiseren? Dan zijn we op zoek naar u! De inschrijving
voor dit project start op 7 januari 2009 en sluit op 1 maart 2009.

KORTING

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

De Opel Insignia
Nu in onze showroom

Schrijf u nu in via de
site
www.vankouwen.nl/in
signiaproefrit

Surf voor informatie naar de website van de gemeente Aalsmeer
www.aalsmeer.nl en klik op de banner ‘Surfeiland’.

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

troy! 3.9484

Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 u
Vrijdag 10-21.00 u
Zaterdag 10-17.00 u

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

De inschrijvingsformulieren kunt u opvragen vanaf 7 januari 2009
bij Horeca Ondernemers Adviseurs, Postbus 566, 3440 AN Woerden,
telefoon: 0348-489481 of via info@horecaondernemersadviseurs.nl

Speciale proefritavonden in onze vestiging Aalsmeer!
Op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 december.
w w w. v a n k o u w e n . n l

Aalsmeer, Oosteinderweg 110
Tel. 0297-32 99 11
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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 Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
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 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTsDIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling 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
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. E. Brussee-van der Zee.
Vierde adventszondag, avondmaal.
Extra collecte: kindertehuis in Congo.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Rode Kruisgebouw a/d
Spoorlaan. Zondag 19u. br. C. Barten, Hoogblokland, Kerstviering.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag om 10u. en 16.30u. diensten.

OlgA

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. 4e Advent. ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, dhr. A. van Heusden, Driebergen. 16.30u. Kerstfeestviering. Kindernevendienst.
Oost: 10u. dienst ds. C.G. Graafland.

hulpDIENsTEN

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. G. Lustig, Voorthuizen.
18.30u. ds. C.H. Hogendoorn.

Kater zwerft op Hornweg
Aalsmeer - Op de Hornweg loopt al een poosje een rode kater. Hij
draagt inmiddels een halsbandje met daarop het telefoonnummer
van de dierenbescherming. Als u deze kater meent te herkennen,
belt u dan a.u.b. met de dierenbescherming Aalsmeer. Het telefoonnummer is 0297-343618.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

hoge kindersterfte. Dorcas brengt
verandering in deze situatie door
waterputten te boren, pompen te
installeren en latrines te bouwen.
Hierdoor kan de gezondheid van ten
minste 800 gezinnen drastisch verbeterd worden. 30 Lokale gezondheidswerkers zullen de mensen trainen in onder andere basisgezondheidszorg, hygiëne en hiv/aidspreventie. De gezinnen krijgen ook training in herbebossing, afvalverwerking en in het gebruik van energiebesparende ovens. De Dorcas winkel aan de Aalsmeerderweg krijgt financiële ondersteuning van de NCDO en OSA.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Dienst om 10u. en 16.30u. ds. K.

Ter Aar- Op woensdagavond 24
december verleent het Interkerkelijk Koor Aalsmeer haar medewerking tijdens de Kerstnachtdienst in
de Hervormde Kerk aan de Aardamseweg
in Ter Aar. Het koor zingt mooie
kerstliederen, zoals Kindeke Jesus,
In de stad van Koning David, Laat
het stil zijn in Uw nacht en vele anderen. Maar natuurlijk ook 4-stemmig het Ere zij God.

Samen urn maken voor papa
Aalsmeer - Anderhalf jaar geleden
had Mark van Kuppevelt een expositie in Gouda. Eén van zijn kunstwerken was een urn met schaal.
Onder de bezoekers bevond zich
een moeder met drie kinderen in de
leeftijd van 12, 13 en 14 jaar. “Toen
ze de urn zagen, zeiden ze: Hé dat
is mooi voor papa”, vertelt de kunstenaar en hij vervolgt: “Ik weet nog
dat ik er kippevel van kreeg.” Nu anderhalf jaar later heeft de jongste,
inmiddels 13 jaar, een brief naar de

BZT Show van de NCRV gestuurd,
met de vraag of ze die urn samen
met Mark van Kuppevelt voor haar
papa kan maken. “Ik was natuurlijk vereerd en enthousiast”, gaat
de Aalsmeerse kunstenaar verder.
“Ik ga nu met deze dame van 13 in
de BZT Show deze persoonlijke urn
voor haar papa maken. De uitzending is aanstaande zaterdag 20 december om 19.00 uur. Ik hoop dat de
familie van onze urn zal genieten”,
besluit Mark.

Kerstfeest in Dorpskerk
voor iedereen
Aalsmeer - In de Dorpskerk vinden dit jaar weer allerlei kerstvieringen plaats. Het begint al op zondag
21 december met een heel speciale kerstfeestviering samen met alle
kinderen van de kindernevendienst
en de kinderen van de peuternevendienst. Natuurlijk zijn alle kinderen
in deze kerstfeestviering welkom.
Het begint allemaal in de Dorpskerk in de Kanaalstraat om 16.30
uur. Kinderen zingen kerstliedjes, er
is een kerstmusical en er wordt een
spannend verhaal verteld.
Woensdagavond 24 december is er
een speciale kerstnachtdienst. Deze dienst richt zich speciaal op jongeren. De dienst heeft als thema
‘Kerst en de glazen kooi’; kijk eens
met een jonge en moderne bril naar
het kerstverhaal. In deze dienst zullen natuurlijk allerlei eeuwenoude kerstliederen gezongen worden,
maar met moderne muziek door de
band van de Dorpskerkgemeente.
Zelfs een stukje drama ontbreekt in
deze dienst niet. Kortom, een sfeer-

volle en uitdagende dienst, waarin
dominee Edjan Westerman, wijkpredikant van de Dorpskerkgemeente, zal voorgaan. Deze kerstnachtdienst begint om 22.30 uur, maar
vanaf 21.45uur is er gelegenheid
om vooraf iets te drinken. Eerste
kerstdag, donderdag 25 december,
is er om 10. 00 uur natuurlijk ook
een feestelijke dienst in de Dorpskerk. Deze dienst heeft als thema
‘De Leeuw in de kribbe’. De kinderen van de kindernevendienst zullen
als gelegenheidskoor enkele liedjes
zingen. Het kerstevangelie zal gelezen worden en er wordt een mooi
verhaal verteld. De voorganger in
deze dienst is ook nu dominee Edjan Westerman.
Het is duidelijk dat in de oude
Dorpskerk in deze kersttijd weer
veel te beleven is. Voor iedereen is
er wel iets te beleven. Zo biedt de
Dorpskerkgemeente aan iedereen
de gelegenheid om het kerstfeest
mee te vieren. Iedereen is heel hartelijk welkom.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Om 10u. in
ZC. Aelsmeer woordcomm.viering
met A. Blonk en cantoren. 17u. viering met dominee in Kloosterhof.
Zaterdag 17u. Kloosterhof euch. viering met L. Seeboldt.
Zondag om 10.30u. in Karmelkerk
euch. viering en boete met L. Seeboldt en klein koor. Om 14.30u.
Poolse dienst.
Rijsenhout: zaterdag geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. dienst met ds. J. van Veen.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, ds. R. Poesiat. 4e Adventszondag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag om 19u. dienst.
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen. Om 15u. kerstliederen Kinderboerderij. Dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst met ds. Tim
Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudie
geen bijbelstudies.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Kerstnachtdienst
Interkerkelijk koor

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

Opbrengst van Dorcas voor
drinkwater in Mozambique
Aalsmeer - De provincie Sofala in Mozambique is dit jaar getroffen door zware overstromingen.Een
aantal rivieren, waaronder de Zambezi, is buiten de oevers getreden.
Ruim 95.000 mensen zijn geëvacueerd en tijdelijk gehuisvest in opvangcentra. Mensen hebben hun
huis, bezittingen, vee en landbouwgrond verloren. Bijna 60 procent
van de plattelandsbevolking, circa
9 miljoen mensen, heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Uit pure noodzaak drinken veel mensen
water, dat absoluut niet geschikt is
voor consumptie. Het gevolg is allerlei ziektes, vooral diarree, en een

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Om 10u.
Spreker: Dolf de Voogd. Crèche
voor de kleinsten en speciaal programma voor oudere kinderen.

Gevonden:
- Rijnlandse Oord in Kudelstaart, een grote rood/ witte kat.
- Veiling Legmeerdijk, een zeer magere lapjespoes.
- Hornweg in Aalsmeer, een rode kater.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, twee grijs-zwarte- geringde ganzen.

Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

Informatie- en Klachtenbureau 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.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. themadienst met Otmar Vrees.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. A. Jansen.
16.30u. ds. A. Jansen, kerstthemadienst.

Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

Ikg

Zondag
21 december

Vermist:
- Baanvak, of in de Zijdstraat bij het Molenplein, in Aalsmeer,
een cyperse kater met donkere rug, hij is 10 jaar.
- Oude Spoordijk, een zwarte kater, hij is gechipt.

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

KERKDIENSTEN

Muller.

De dienst begint om 21.00 uur en de
voorganger is Dominee Vlasblom.
Het koor staat zoals altijd onder leiding van de heer André Keessen.

Met kerst toch
niet alleen?
Aalsmeer - Bent u/jij met kerst alleen en zoekt u/jij gezelligheid? Enkele mensen hebben het plan opgevat om met kerst iets voor een ander
te betekenen.
Op eerste kerstdag nodigen zij u uit
om met elkaar te eten en de avond
gezellig door te brengen. Voor eventueel vervoer kan worden gezorgd.
Voelt u/jij hier iets voor?
Opgeven kan nog tot en met dinsdag 23 december. Bel voor meer
informatie en opgave met Anne:
0642394556 of mail naar kerstdineraalsmeer@gmail.com

Stalletje kijken
in St. Jankerk
Kudelstaart - Natuurlijk staat de
St. Jankerk aan de Kudelstaartseweg ook dit jaar weer open op beide kerstdagen en kan iedereen die
dat wil even de kerk binnen wippen
om er een kaarsje aan te steken en
de mooie stal bewonderen.
U kunt er genieten van de rust die
de kleine vlammetjes in een wat
schemerig kerk geven, terwijl u luistert naar de kerstmuziek die wordt
gespeeld.
Voor de kinderen ligt er vast wel
weer een kerst kleur- of bouwplaat
om mee te nemen en om thuis mee
te gaan fröbelen.
In de St.Jankerk is iedereen welkom, ook als er geen viering is.

sinds 1888

Verschijnt donderdag
Streeknieuwsweekblad 1
AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug,
boVenkerk, kudelStAArt,
oude meer, rijSenhout,
rozenburg, Vriezekoop
Advertenties, redactie
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

editie 1
oplAAg 15.625
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.meerbode.nl

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 18 december 2008

18 december 2008

officiële mededelingen
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 Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.3017.00 uur.
wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
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 portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 6 en 20 januari 2009. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
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– 38 76 17
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 geluidklachten 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. 0206015555 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: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl

openingstijden gemeentehuis en VVV/anwB Vestiging
rond de feestdagen
in verband met de kerstbijeenkomst voor de medewerkers op
18 december kunt u tot 15.30 uur terecht in het gemeentehuis.
de VVV/anwB vestiging is deze dag open tot 17.00 uur.
op 24 en 31 december: gemeentehuis dicht om 16.00 uur
op 25, 26 december en op 1, 2 januari: gemeentehuis gesloten
op 5 januari 2009: gemeentehuis open om 11.00 uur
definitieVe Beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of op
afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. 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 bestuursorgaan. 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 behandeling van een
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Tijdelijk Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een tijdelijke verkeersmaatregel hebben genomen voor de Catharina Amalialaan.
Vanwege werkzaamheden, namelijk het plaatsen en afbouwen van lokalen op het dak van het schoolgebouw de Mikado. Hiervoor heeft het
college besloten dat:
• tijdelijk op 12 t/m 16 januari 2009 van 7.00 tot 17.00 uur in de
Catharina Amalialaan een parkeerverbod wordt ingesteld voor de
parkeervakken ter hoogte van de Mikado, aan beide zijden van
de straat, en hiervoor borden E1 uit bijlage I van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) worden geplaatst;
• de Catharina Amalialaan ter hoogte van de Mikado tijdelijk wordt
afgesloten voor alle verkeer gedurende werkzaamheden aan de Mikado in de week van 12 t/m 16 januari 2009 van 7.00 tot 17.00 uur
en hiervoor borden C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) worden geplaatst;
• de Catharina Amalialaan ter hoogte van de Mikado zo nu en dan
tijdelijk wordt afgesloten voor alle verkeer gedurende werkzaamheden aan de Mikado tot halverwege maart 2009 hiervoor borden
C1 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) worden geplaatst.
Datum verzending vergunningen: 12 december 2008.
ontheffing stoken Van open Vuur op het surfeiland
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 5.5.1 lid 2 van de
APV ontheffing is verleend voor het stoken van open vuur t.b.v. het
verbranden van kerstbomen op het Surfeiland op 9 januari 2009 van
19.00 tot 23.00 uur.
persoonsgeBonden gedoogBeschikking
Op 2 december 2008 heeft het college besloten dat het met ingang
van 30 april 2008 aan de eigenaar/bewoner van het woonschip nr. 8,
Uiterweg 134 te Aalsmeer een persoonsgebonden gedoogbeschikking
heeft verleend om het woonschip te gebruiken voor bewoning voor de
duur van 3 jaar. Tevens is de weigering van 29 april 2008 herroepen.
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de verleende persoonsgebonden gedoogbeschikking. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7
van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden
naar de geadresseerde van het besluit.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
wet milieuBeheer
melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 van
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder
een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats
daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen
mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding.

activiteitenbesluit wet milieubeheer
• HSB Bouw B.V, Hornweg 68 (woningen), Aalsmeer.
Datum melding: 28 november 2008

Geen bier, maar koeken
voor werklui in Oosteinde

Vakmensen
“Het zijn vaklui, we zijn blij met ze”,
vertelt voorzitter Sem van Hest van
de kopersvereniging. Om alle werklui te bedanken voor hun inzet,
stond afgelopen vrijdag 12 december een heerlijke traktatie te wach-

Vaststellen Beleidsregels schuldhulpVerlening
Op 8 juli 2008 heeft het College conceptbeleidsregels vastgesteld met
betrekking tot schuldhulpverlening. In de periode 25 juli 2008 tot
en met 5 september 2008 zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het
College heeft daarom op 4 november 2008 besloten de Beleidsregels
schuldhulpverlening definitief vast te stellen.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde aanvragen
een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, 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 vrijstelling is verleend voor:
Lid 2
• Oosteinderweg 223a: 12 parkeerplaatsen ten behoeve
van een hotel
Dit besluit wordt op 23 december 2008 verzonden.
wet ruimtelijke ordening (wro)
Verleende ontheffingen
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 Amsterdam,
sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing is
verleend voor:
• Hornweg 293, het plaatsen van een garage met carport;
• Werven 21, het plaatsen van een schuur.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening tijdelijk ontheffing is verleend voor:
• Middenweg, het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet.
Deze besluiten worden 23 december 2008 verzonden.
ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening, week 51

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 103, het plaatsen van 2 overheaddeuren;
• Lisdoddestraat 14, het plaatsen van schoeiing;
• Witteweg 4, het plaatsen van gevelreclame.

t/m 18 dec.
t/m 18 dec.
t/m 19 dec.

Bouwaanvraag 1e fase:
• Dorpshaven, het plaatsen van 16 bruggen, steigers,
vlonders, kademuren, damwanden.

t/m 19 dec.
t/m 25 dec.
t/m 26 dec.

Rectificatie
In de publicaties van 4 december 2008 heeft de volgende aanvraag
om bouwvergunning gestaan:
• Legmeerdijk 209, het vergroten van kweekkassen.
Dit moet zijn:
Bouwaanvraag 2e fase:
• Legmeerdijk 209, het gedeeltelijk vergroten van een
kassencomplex.

t/m 26 dec.

Verleende bouwvergunningen

t/m 19 dec.

t/m 29 dec.

t/m 31 dec.
t/m 31 dec.
t/m 31 dec.

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 vergunningen en handhaving, 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
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 12, het plaatsen van 2 dakkapellen
en een berging;
• Dorpsstraat 16, het wijzigen van een gevel;
• Hornweg 293, het plaatsen van een garage met carport;
• Middenweg, het plaatsen van een bouwkeet;
• Rhijnlandsoord 9, het plaatsen van een dakopbouw;
• Werven 21, het plaatsen van een schuur.
• Zijdstraat 54, het wijzigen van een gevel.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Legmeerdijk 209, het gedeeltelijk vergroten van een
kassencomplex.
Verzenddatum bouwvergunningen: 23 december 2008.
wet op de ruimtelijke ordening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken,
liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij afdeling
vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrekking tot
deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

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 Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, dient u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387698.

t/m 2 jan.
t/m 14 jan.

t/m 19 jan.
t/m 23 jan.
t/m 23 jan.
t/m 26 jan.

Kapvergunning:Uiterweg 48, 2 sierkersen;
Concept Woonvisie;
Vaststelling Wijzigingsplan “Bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2005: Bouwlocatie Kudelstaartseweg
tussen 150a en 152”;
Vaststelling Hogere Grenswaarden Bouwlocatie Kudelstaartseweg, tussen 150a en 152”:
Uitbreiding monumentenlijst;
Verkeersbesluit Karperstraat;
Ontwerpbesluit monumentenvergunning Oosteinderweg 129;
Kennisgeving ontheffing artikel 4.1.5. lid 3 Algemene
Plaatselijke Verordening;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 145: 1 treurwilg
en 1 kronkelwilg; Willem Alexanderstraat 92: 1 esdoorn; snoeivergunning: Oosteinderweg 392: 2 beuken;
Kapvergunning: eiland Pinto, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 2876, 2 zilverberken;
Verkeersbesluiten: aanleggen gehandicapten parkeerplaatsen: Clauslaan 10, Clematisstraat 32;
Beleidsregels éénmalige uitkering sociale minima
2008;
Wet milieubeheer: veranderingsvergunning Koninklijke
De Vries Scheepsbouw BV, Oosteinderweg 25;
Kapvergunningen: nabij Surfeiland: 4x Canadese populier, 36x gewone els, 23x gewone es, 28x veldesdoorn,
1x gewone haagbeuk, 2x ratelpopulier, 8x schietwilg,
3x populier en 1x meidoorn; Uiterweg 291, ws 1, 1
berk;
Kapvergunningen: Mijnsherenweg 40 Kudelstaart: 1
taxodium distichum; Oosteinderweg 40: 1 kerstboom;
Verkeersbesluiten: aanwijzen autodateparkeerplaatsen;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 344, 1 berk; Sportlaan 71, 1 iep;
Gedeeltelijk goedgekeurd Bestemmingsplan Kudelstaart 2006.

ter inZage Bij de afdeling dienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 december 2008
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een veranda;
• Rozenhof 10, het plaatsen van een dakkapel;
ter inzagetermijn tot vrijdag 26 december 2008
• Machineweg 12, het tijdelijk gebruiken van een pand voor
vestiging van een buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf;
• Sportlaan 17, het vergroten van de woning.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 januari 2009
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 91, het plaatsen van zonwering;
• Koningsstraat 66, het plaatsen van een carport;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.
ter inzagetermijn tot vrijdag 9 januari 2009
• Hornweg 130, gebruik pand als projectbureau
Green Park Aalsmeer.
ter inzagetermijn tot vrijdag 16 januari 2009
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje.
ter inzagetermijn tot vrijdag 23 januari 2009
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw;
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Traktatie van de kopersvereniging:
“We zijn blij met ze”

Aalsmeer - Aan fase 4 in de Vissenwijk in Nieuw-Oosteinde wordt
hard gewerkt aan de bouw van de
hier te verrijzen woningen. Het is de
laatste fase en tot nu toe loopt de
bouw volgens de kopersvereniging
naar volle tevredenheid.

• Weegbree B.V./Bakkerij Gorthuis,
Poldermeesterplein 3, Aalsmeer.
Datum melding: 24 november 2008
• Van den Houten Funland vof, Winkelcentrum Kudelstaart
(standplaats), Kudelstaart.
Datum melding: 5 december 2008
• Rekreatiepark Aalsmeer, Uiterweg 214, 303 en 317, Aalsmeer.
Datum melding: 16 juli 2008
• De Hartog B.V., Madame Curiestraat 3, Kudelstaart.
Datum melding: 14 oktober 2008
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Vergunningen en Handhaving.

ten in de schaftkeet. De kopersvereniging trakteerde op gevulde koeken van bakkerij Vooges. “Ja, pannenbier mag niet meer, dus hebben we gekozen voor de actie pannenkoeken”, legt voorzitter van Hest
uit. “Lekkere gevulde koeken als cadeautje.”
Meer doen!
Dat dit lekkers tijdens de koffiepauze in de smaak viel bij de 140 koppen tellende bouwploeg, moge duidelijk zijn. De reactie: “Dat mogen
jullie meer doen”, zegt genoeg.

Jongens van 11 en 14 jaar

Brandstichters in kraag gevat
na 3 brandjes op één dag
Aalsmeer - Op zaterdag 13 december om half twee in de middag kregen politie en brandweer een melding over een containerbrand bij
gebouw Irene in de Kanaalstraat.
Het vuur was snel onder controle
en buiten de container is niets beschadigd. Bij de brand stonden twee
jeugdige inwoners van 14 en 11 jaar,
die zeiden de brandstichters te hebben zien wegrennen.
Steeds dezelfde
Om tien over half zeven in de avond
moest opnieuw uitgerukt worden
voor een brandje. In Ketelhuis was
een kerstkrans en een plastic pot in

een tuin van een woning in brand
gestoken. De bewoners werden op
het vuur geattendeerd door twee
jongens. Even voor half tien in de
avond volgde een derde brandmelding. In de Gerberastraat was brandend stuk papier door een brievenbus gegooid. Ook dit liep goed af,
dankzij twee jeugdige melders. De
politie zette de branden op rij en
vonden het wel heel toevallig dat
steeds dezelfde jongens in de buurt
waren. De 14- en 11-jarigen zijn gehoord en hebben bekend de branden gesticht te hebben. Het tweetal
gaat aangemeld worden bij Jeugdzorg.
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AGENDA

Zondag presentatiemiddag in Ouwe

Aalsmeer muzikaal dorp!
Aalsmeer - Met recht kan Aalsmeer
een muzikaal dorp genoemd worden en menig groep, band, fanfare
of artiest wist en weet dit al jaren in
en ver buiten de gemeente te etaleren. Volendam mag bekend staan op
haar muzikale dorpsgenoten, maar
in Aalsmeer wonen misschien nog
wel meer mensen die bijna dagelijks
met muziek bezig zijn en daar onder is een groot aantal dat landelijke bekendheid genoten heeft of nog
geniet. Dit heeft de stichting www.
muzikaalsmeer inmiddels ondervonden. Enkele maanden geleden
heeft een viertal inwoners het plan
opgevat om de rijke Aalsmeerse
muziekgeschiedenis van de laatste
vijftig jaar in kaart te brengen en inmiddels mag het aantal namen van
bands en groepen groot genoemd,
evenals al veel oud (foto)-materiaal van toen en nu is ingeleverd. De
initiatiefgroep bestaande uit Monic
Persoon, Leen Mulder, Leo van Erp
en Pieter Groeneveld wil deze inventarisatie graag etaleren en organiseert aanstaande zondag 21 december een presentatiemiddag in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Inmiddels zijn nieuwe ansichtkaarten gemaakt waarmee eenieder muzikanten uit Aalsmeer kan attenderen op dit initiatief. De eerste stapel
met oude foto’s van groepen vonden gretig aftrek en zondag liggen
de nieuwe exemplaren, met hierop
weer vier andere foto’s, klaar om uit
te delen.
Tijdens de presentatiemiddag kunnen Aalsmeerse bands en groepen,
die nog geen gebruik hebben gemaakt van de inventarisatie via www.
muzikaalsmeer.nl, zich aanmelden.
Er gaan dvd’s van toen en nu gedraaid worden en natuurlijk is er
ook live-muziek, eveneens van toen
en nu. Voor muziek van weleer zijn
contrabassist Chris van Dijk (Cocktail Trio), drummer Hans Rietveld en
pianist Nico Meerbeek uitgenodigd
en het jeugdige deel wordt ingevuld

door pianist en plaatsgenoot Steef
Maarsen en de formatie King Pelican bestaande uit vijf muzikanten
in de leeftijd van 21 en 22 jaar uit
Aalsmeer en Uithoorn.
Sponsors gezocht
De uiteindelijke bedoeling is om de
rijke Aalsmeerse muziekgeschiedenis in ieder geval in een boek en
eventueel op een dvd te vereeuwigen. De stichting heeft al de toezegging van enkele sponsors, maar
hoopt dat nog meer bedrijven het
initiatief waarderen en financieel willen ondersteunen. Sponsors
krijgen vermelding op de site en
gaan genoemd worden in het muzikale boek. Als sponsor geïnteresseerd? Een bijdrage overmaken kan
op de Rabobank rekeningnummer
144.28.89.308 en bij deze bent u uitgenodigd aanstaande zondag een
kijkje te komen nemen en nadere
informatie te krijgen.
Uiteraard is iedere belangstellende
hartelijk welkom. “Hoe meer mensen, hoe meer wij de bevestiging
krijgen dat muziek leeft in Aalsmeer
en dat ons initiatief wordt gewaardeerd”, aldus de vier initiatiefnemers. De toegang tot de Oude Veiling is gratis en de presentatiemiddag is van 16.00 tot ongeveer 18.00
uur.

Berthill Busstra treedt met
quartet op in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 20 december in cultureel café Bacchus brengt
de funky groove jazz van het Berthil
Busstra Quartet licht in donkere dagen. Songs van onder andere Scofield, Hall & Oates, James Brown en
Earth Wind & Fire worden Jazzy ingestoken. Het resultaat is veel interactie in opzwepende swingende solo’s. Berthil Busstra (piano, fender
rhodes, wurlitzer, orgel) is docent
aan het Rotterdams Conservatorium
en het Conservatorium van Alkmaar
en speelt in verschillende bezettingen als The Buzz Brothers en Simone Roerade Band.
Berthil – de oudste zoon van de
Aalsmeerse pianist Jan Busstra
– stond al verschillende malen op
North Sea Jazz en is inmiddels
als één van de grootste toetsenisten van ons land. Berthil komt naar
Aalsmeer met gitarist Peter Scholten, bassiste Monika Haas en drum-

mer Machiel Verhaar. Trouwe bezoekers van Bacchus weten hoe
Berthil elk optreden tot een intens
swingend feest weet te maken.
Aanvang concert tussen 21.30 en
22.00 uur. Zaal open vanaf 21.00
uur Entree: Uw gift. Zorg dat je er
op tijd bij bent, want vol is vol! Deze activiteit wordt georganiseerd
door de stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer.
Film Mamma Mia
Volgende week zaterdag 27 december presenteert Bacchus de film
Mamma Mia. De film verbindt ABBA’s grootste hits met een onweerstaanbaar liefdesverhaal. Een verhaal over het verwezenlijken van
dromen, over liefde, vriendschap, familie en de betekenis van het verleden voor het geluk van de toekomst.
De aanvang is 21.00 uur, de toegang
bedraagt 3,50 euro.

STAGE
MUSIC SHOP
klASSIEkE GITAAr (STAGG)
% 49,95
GT10 GA GITAArvErSTErkEr (STAGG) % 49,50

HEEl vEElBOEk
SInTErklAASCAdEAUTjES
vOOr MUMET lIEdjES vAn dOE MAAr
vOOr %15.95!!!

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Kom in stijl en win een prijs

Back in (christmas)-Time
in The Beach zaterdag
Aalsmeer - De december-editie
van het danceclassics discofeest
Back In Time in The Beach aan de
Oosteinderweg staat komende zaterdag 20 december uiteraard in het
teken van de kerst. Om 21.00 uur
barst het dansfeest weer in alle hevigheid los. Dj’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans trekken hun mooiste kerstoutfit aan en
draaien de bekende en minder bekende (kerst)hits uit de jaren 70 en
80. Natuurlijk worden de uitschieters uit de jaren 60 en 90 ook zorgvuldig tussengevoegd. En in samenwerking met vj Alex Wahlen van Xtreme Showproductions worden er
weer allerlei videoclips uit die tijd op
het grote scherm getoont.
Het hele Beach-gebouw en daarmee ook de Back In Time-dansvloer zijn in een sfeervol kerstdecor geplaatst. Bezoekers van Back
In Time wordt gevraagd, maar zijn
niet verplicht, om komende zaterdag in kerst-outfit te komen. Aan
de drager/draagster van het meest
originele kerst-tenue (gala?) wordt
een leuke prijs uitgereikt! De Back
In Time-deuren staan weer wagenwijd open voor iedereen die liefhebber is van dansmuziek uit het verleden, voor iedereen die gezellig
een avondje plezier wil maken, een
drankje wil komen drinken en/of wil
swingen op de dansvloer. De muziek en gezelligheid staan centraal!

Ook in de speciale rokersruimte –
inpandig, ruimbemeten, behaaglijk
en gezellig – klinkt zaterdag de muziek van Back In Time, zodat niemand iets van de sfeer hoeft te missen tijdens de rookpauze. Misschien
is dat ook wel een mooie gelegenheid om de verzoeknummerkaart in
te vullen die bij de ingang wordt uitgereikt. Bezoekers kunnen hun muzikale ‘favoriete Top 3’ invullen en
deze inleveren bij de dj van dienst.
Deze pikt de leukste suggesties er
tussen uit om te draaien! Hoeveel
kersthits zullen er deze keer bijzitten? Met de verzoeknummerkaart
wordt in grote mate de muziek van
de avond bepaald. Daardoor kan het
voorkomen dat er tijdens het feest
platen gedraaid worden die je echt
al een hele tijd niet meer gehoord
hebt! Een andere gelegenheid om
je eigen smaak voor die avond kenbaar te maken, is om een bezoek
te brengen aan de website: www.
backintime.nu. Vanaf daar kan ook
een ‘muzikale favoriete Top 3’ doorgestuurd worden. Bovendien kan
je, als het je leuk lijkt om een keer
‘gast dj’ te zijn op een Back In Timeavond, jezelf opgeven via deze site.
Back In (Christmas)-Time aanstaande zaterdag 20 december is vanaf
21.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Kaartverkoop aan
de deur. Entree slechts 5 euro en dit
bedrag is ook nog eens inclusief 2
consumptiemunten.

Op 29 december in de Praam:

Laatste werkdagfeest met
Wesly Bronkhorst!
Aalsmeer - Maandag 29 december
viert danscafé de Praam het inmiddels traditionele laatste werkdagfeest met de dj’s Marco en Martijn
en een optreden van zanger Wesly Bronkhorst. Het feest begint om
13.00 uur en er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar aan de bar van het
café in de Zijdstraat.
Dj Marco is zijn carrière begonnen
als radiomaker. Maar na het draaien
van een aantal jaren op diverse radiostations vond hij dat het tijd werd
om eens wat anders te gaan doen.
Hij wilde graag draaien voor ‘echt’
publiek en via een aantal kleine
kroegen stroomde hij al snel door
naar grotere discotheken en evenementen in binnen- en buitenland.
Hij omschrijft zichzelf als een vrolijke allround dj. Muziek produceren
en mensen entertainen maakt hem
gelukkig. Dj Martijn, 29 jaar jong,
maar al heel wat jaren ervaring als
dj en entertainer. Gedraaid op verschillende schoolfeesten, tentfeesten., bij sportverenigingen, op bruiloften, bedrijfsfeesten en voor verschillende landelijk opererende
drive-in shows. Martijn is van alle
markten thuis.

passie, zijn omgang met zijn publiek
en het plezier dat hij uitstraalt maken hem tot een ras-entertainer, die
elk optreden tot een ware happening maakt. Wesly Bronkhorst was
één van de toppers in de Amsterdam Arena tijdens het concert samen met Dré. Wesley. Hij staat op
dit moment op het punt van landelijk doorbreken. In 2009 zal Wesly
Bronkhordt met een compleet nieuw
album komen, waar op dit moment
hard aan gewerkt wordt. Gelukkig
heeft hij tijd vrij kunnen maken voor
een optreden in Aalsmeer, maandag
29 december in de Praam.

Exposities
Tot en met 4 januari:
* Expositie over (oud)-Aalsmeer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. KCA
i.s.m. stichting Oud Aalsmeer. Gratis
te bezichtigen iedere donderdag tot
en met zondag 14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de
letter’.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met
werken van Wendy Limburg, Beb

Diversen
Donderdag 18 december:
* Iedere donderdag inloop voor tieners op zolder Binding in Zijdstraat
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami aan Dreef open voor
jeugd vanaf 12jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Vrijdag 19 december:
* Decembermarkt in Zijdstraat van
14 tot 21u.
* Bijeenkomst Zegelkids van Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 19u.
* Kerstkienen bij Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Kerstkienen bij VVA in kantine,
Dreef vanaf 20u.
* Kerstklaverjassen bij VZOD in kantine Wim Kandreef vanaf 20u.
Zaterdag 20 december:
* Postzegelruilbeurs Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Koppelklaverjassen t.g.v. 40 jaar
Dorpshuis. Aanvang: 20u.
Zondag 21 december:
* Winkels in Ophelialaan open van
11 tot 16u.
Dinsdag 23 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Kerstinloop voor tieners op Bindingzolder, Haya van Somerenstraat
vanaf 14u. Ook op 30 december.
Donderdag 24 december:
* Klaverjassen, jokeren en biljarten voor ouderen in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vrijdag 27 december:
* Schaaktoernooi voor scholen bij
SCA in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat, 9.45-17u.
Vergaderingen
Donderdag 8 januari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis. Aanvang: 20u.

Zondag pophits van Sonority

Feestje met Wildcat in Joppe
Aalsmeer - Aalsmeer - In een lekker druk Joppe speelde zondag 7
december de band Wildcat. Drummer Jan, bassist Rob en zanger/gitarist Rein maakten er weer een
echt feestje van. Het drietal schuwt
repertoire uit de sixties en seventies
niet dus hits van de Rolling Stones,
CCR, Black Sabbath, Cheap Trick en
Slade kwamen vol overgave voorbij.
Het publiek had het naar zijn zin en
dat gold ook voor mannen die overigens bijval kregen van twee gastspelers.
Leen Mulder zorgde met zijn mondharmonica voor een extra lekker in
het gehoor liggend ‘Little Red Rooster’ en Stonesfan Tom Meijer trakteerde de Joppe-crowd samen met
Rein op Sympathy for the devil. En

op sympathie konden de plaatselijke rockers zeker rekenen want na
elk nummer gingen de handen enthousiast op elkaar.
Trouwe gast
Sonority gaat aanstaande zondag
21 december optreden in café Joppe in de Weteringstraat. In een ongedwongen sfeer zal Sonority dit
keer een selectie uit haar uitgebreide poprepertoire zingen. Zo zijn er
nummers te horen van De Kast, Maroon 5, Robbie Williams en zelfs een
gouwe ouwe van the Beatles. Iedereen is van harte welkom te komen
luisteren naar deze trouwe gast in
de kersttijd in café Joppe. De toegang is gratis en de aanvang is om
19.00 uur.

Rockend Wildcat met rechts gastspeler Leen Mulder.

Wild live in café Sportzicht
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
20 december gaat de band Wild
optreden in café Sportzicht in de
Sportlaan. Traditiegetrouw wordt
het jaar hier weer in stijl afgesloten. Wild speelt eenmix van classic
rock en nederpop waaronder nummers van de Earring, Herman Brood,
De Dijk en Blöf. Zoals van de band
verwacht mag worden zal de laatste
set een ‘very wild christmas’ worden met een aantal nummers van

Ras-entertainer
Wesly’s krachtige stem vol gevoel en

Nightfever vrijdag in Bon Ami
Aalsmeer - Aankomende vrijdag 19
december zal het concept Nightfever, de wekelijkse jaren tachtig en
negentig party speciaal voor 25ers,
voor de laatste keer in 2008 gehouden worden in discotheek club Bon
Ami. Singles en stellen die het jaar
2008 swingend willen afsluiten, zijn
van harte welkom !
Op vrijdag 26 december, tweede

Muziek
Vrijdag 19 december:
* Night Fever Party voor 25+ers in
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
Zaterdag 20 december:
* Optreden Wild in café Sportzicht,
Sportlaan vanaf 20.30u.
* Back in Time-discofeest in The
Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
* Discotime met Delight in De Walrus, Aalsmeerderdijk v/a 20.30u.
* Kerstconcert ACOV in De Bloemhof, Hornweg. Aanvang: 20u.
* Funky jazz-groove van Berthil
Bustra in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21.30u.
* Optreden smartlappenkoor Denk
aan de Buren in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21.30u.
Zondag 21 december:
* Presentatie Muzikaalsmeer met
optredens Chris van Dijk en King
Pelican in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 16u.
* Kerstspektakel op kinderboerderij
Boerenvreugd, Hornmeer, 17-20u.
* Sonority in café Joppe, Weteringstraat vanaf 19u.
Zaterdag 27 december:
* Kinderfilm Wall-E in Bacchus,, Gerberastraat. Vanaf 14u.
* Final party 40 jaar Dorpshuis Kudelstaart met Crazy Piano’s on tour.
Vanaf 20u.
* Film Mama Mia The Movie in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 28 december:
* Salsa-avond met band Sofrito Na
Mas in The Beach, Oosteinderweg
vanaf 20u.
Maandag 29 december:
* Bon Bini disco voor jeugd 12-15jr.
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
* Laatste werkdag feest in café de
Praam, Zijdstraat met dj’s Marco en
Martijn en zanger Wesly Bronkhorst.
Open vanaf 13u.

Mulder, Pieter Vermeulen en Julia
Woning in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg 1. Open elke vrijdag,
zaterdag en zondag 13-17u.
December:
* Expositie ‘Vlammen voor vrijheid in
bibliotheek Marktstraat van Amnesty International.
Zaterdag 20 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11.00 tot 16u.

kerstdag, is Bon Ami geopend voor
het reguliere publiek, maar de gasten van Nightfever zijn natuurlijk
van harte welkom. De entree voor
deze gezellige kerstdagavond is vrij
en de deuren van de discotheek aan
de Dreef zullen vanaf 22.30 uur geopend zijn. Voor informatie is Bon
Ami bereikbaar op 0297-329168 of
kijk op www.nightfever-aalsmeer.nl.

zeer uiteenlopend genre. De vocals
worden verzorgd door Robbie Ojevaar. De rest van de band bestaat
uit de gitaristen John van der Polder,
Kees-Jan Voortman en Pieter Hoogeveen. Drummer is Frank de Kruijf.
Zoals altijd is het café volledig in de
kerstsfeer gestoken, dus al met al
belooft het weer een prima avond te
worden. Het optreden begint rond
20.30 uur en eindigt 01.00 uur. De
toegang is gratis.
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Zondag groots kerstspektakel
kinderboerderij Boerenvreugd
Aalsmeer - Aanstaande zondag
21 december wordt tussen 17.00 en
20.00 uur een groots kerstspektakel
gehouden op kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. Niet alleen de vrijwilligers en medewerkers van de kinderboererij leveren
hier een bijdrage aan.
De verschillende partners hebben
ieder hun eigen beweegredenen om
te helpen deze avond tot een succes te maken. Het Kudelstaartse
dames- en herenkoor Cum Ecclesia zal aanstaande zondag acte de
présence geven bij kinderboerderij
Boerenvreugd. Garry Scholte en Anneke van der Jagt vormen al jaren
het kloppende hart van vele activiteiten in Kudelstaart. Eerder dit jaar
organiseerden zij samen met Nico
Otto de succesvolle uitvoering van
de musical ‘Joseph’ in de Sint Jan
geboortekerk.
De twee dames kijken met veel genoegen terug naar de vorige editie
van het kerstspektakel, in 2003. Volgens Anneke kwamen de koorleden
toen terecht in een warm bad van
gezelligheid en goede sfeer op de
kinderboerderij. “De kinderboerderij
had alles geregeld: Een gezamenlijke warme hap vooraf, een warme en droge plaats om te zingen en

veel enthousiaste bezoekers. Toen
Boerenvreugd dit voorjaar vroeg of
we weer mee wilden doen, hebben
we direct ja gezegd.” Ofschoon het
in 2003 met orkaankracht stormde,
kon het evenement toch doorgaan
dankzij beschutte plaatsen voor de
spelers van de toneelvereniging.
Voorzitter Tineke van Kleef van Toneelvereniging Kudelstaart weet
nog dat er destijds een hagelbui
overkwam. Maar de spelers en zangers stonden droog. “Ook bij slecht
weer gaat het evenement gewoon
door. Wij maken er een punt van dat
onze bezoekers kunnen rekenen op
de continuïteit van de activiteiten.”
zegt Monique Bruine de Bruin, al
bijna 15 jaar lid van de activiteitencommissie. “Dankzij twee grote tenten zal ook dit jaar eventuele neerslag en wind geen invloed hebben
op het doorgaan van het kerstspektakel.” Dit jaar heeft Boerenvreugd
zelfs een kachel aangeschaft om de
temperatuur in de tent aangenaam
te maken. Irma Hogenboom- Zethof is, naast muziekjuf op een aantal basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart en dirigente van Cum Ecclesia, ook oprichtster van Muziekschool Spelenderwijs. Het kinderkoor van haar muziekschool treedt

ook op tijdens het Kerstspektakel.
Juf Irma vindt het erg leuk om met
de kinderen voor het kerstpubliek
op te treden. Haar zing- en swinggroepje is al een paar weken aan
het repeteren om de beste beentjes
voor te zetten. “Het is zo leuk dat de
kinderen kunnen laten zien wat ze
hebben geoefend. En op de kinder-

boerderij voelen ze zich op hun gemak. De meesten zijn hier namelijk regelmatig op bezoek”, verduidelijkt Irma. Niet alleen de koren en
de toneelvereniging doen mee met
het kerstspektakel. Willem Kok (hoe
toepasselijk) is eigenaar van Catering Aelsmeer. Toen hij via via werd
benaderd om voor de 85 vrijwilligers
een gratis warme maaltijd te verzorgen, stemde hij direct toe. “Natuurlijk ondersteun ik zo’n fantastisch initiatief. Alle vrijwilligers krijgen van ons een heerlijke Hollandse
stamppot met rookworst”, ldus Willem. Als startende ondernemer kan
hij de sponsoring goed gebruiken
voor zijn naamsbekendheid, hoewel hij voor de kerst een volle planning heeft.
Volgens Huub van Schaik van de
Kinderboerderij spreekt het vanzelf
dat dit soort grootschalige evenementen slechts zelden kunnen worden georganiseerd.
“Het regelen van allerlei zaken trekt
een behoorlijke wissel op de vrije
tijd en daardoor het privé leven.
We hopen op heel veel bezoekers,
zodat onze inspanningen beloond
worden.We mikken op 1500 mensen
en kunnen er 2000 hebben.” Naast
bovengenoemde partners komt het
kerstspektakel tot stand dankzij de
medewerking van ruim 30 vrijwilligers van Boerenvreugd zelf, De
Brulboeien, Hoogvliet Supermarkt,
bakker Gerard uit Hoofddorp, aannemersbedrijf Gebr. Moolhuyzen en
vele anderen. En nogmaals:
Ook bij slecht weer gaat het evenement door op kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan
118.

Kerstinstuif 35-plussers
in Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Koster Cor Nagtegaal
organiseert op Vrijdag 19 december een gezellige kerstinstuif voor
35plussers.
De avond staat geheel in het teken van de kerst met muziek, dans,
snacks en een borrel. De instuif is
van 20.00 tot 24.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Voor informatie kan gebeld worden naar
Cor Nagtegaal, telefoon 0297327557.

Kerstavond in Lichtbaken
met Sursum Corda
Rijsenhout - Op kerstavond, woensdag 24 december, wordt in de NGK
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg
751 een kerstavonddienst worden
gehouden met medewerking van de
christelijke muziekvereniging Sursum Corda uit Aalsmeer onder leiding van Dick Hesselink. De harmonie is opgericht in 1928 en bestaat
dit jaar dus 80 jaar. Jarenlang gaven ze drukbezochte kerstconcerten in onder andere de Aalsmeerse bloemenveiling. Dit jaar luistert

Sursum Corda de kerstavondviering
in Rijsenhout op. De viering, die dit
jaar het thema “Welkom thuis” heeft
gekregen, begint om 22.00 uur. De
deuren gaan open om 21.30 uur. Er
is veel ruimte voor samenzang, solozang, muziek en declamatie, maar
natuurlijk ook het kerstevangelie en
een overdenking door dominee K.
Muller. Iedereen is van harte welkom aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout, de kerk ligt naast de Anna’s Hoeve.

Weihnachts Oratorium in Bloemhof
Aalsmeer - De Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging brengt
aanstaande zaterdag 20 december
het Weihnachts Oratorium van J.S.
Bach cantate 1 tot en met 4 en slotkoor cantate 6 ten gehore. Het concert is in De Bloemhof aan de Hornweg en begint om 20.00 uur. Het in
totaal uit 95 personen bestaande
ACOV staat onder leiding van Herman Paardekooper. Aan het concert
werken een viertal solisten mee. De
sopraan Nienke Oostenrijk gaat het

podium betreden, evenals de alt Ina
Boersman, de tenor Robbert Overpelt en de bas Pieter Hendriks. De
muzikale ondersteuning is in handen van organist Niek van der Meij en het Promenade orkest. Kaarten kosten 18,50 euro voor volwassenen, 5 euro voor jongeren tot 27
jaar, en zijn verkrijgbaar bij de leden,
Kraan Mode aan de Aalsmeerderweg en aan de zaal zaterdagavond.
Voor informatie: tel. 0297-329443 of
email secretaris@acov.nl.

Kerstspeelavond Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 23 december houdt buurtvereniging Ons Genoegen de laatste speelavond van
2008. Het klaverjassen en rummicuppen staan geheel in het teken
van de kerst en als extraatje wordt
een loterij gehouden.
De kerstspeelavond is in het gebouw van OTT in de Hortensialaan
en begint om 19.30 uur. Tijdens de
vorige speelavond is de hoogste

klaverjaseer behaald door mevrouw
Luijten met 5317 punten. Op twee is
de heer Marse geëindigd met 5148
punten en op drie de heer Bekkers
met 5119 punten.
Bij het rummicuppen was mevrouw
Flameling de beste met 38 punten.
Mevrouw Goede wist zich met 58
punten naar plaats twee te spelen
en mevrouw Hoving met 70 punten
naar plaats drie.

Kerstzang
Op zondag 21 december wordt om
helemaal in de kerststemming te
komen een familie-kerstzang gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in de
Ontmoetingskerk. FF zingen staat in
het teken van bekende kerstliederen, een sfeervol kerstverhaal omlijst door mooie muziek van Frank
Baggerman.

Na het programma worden de bezoekers getrakteerd op warme
dranken en koek. Voor informatie is
Gertjan van der Veen bereikbaar op
0297-360844.
Op kerstavond, 24 december, begint
om 20.00 uur een kerstavondviering
met koor Soli Deo Gloria. Voorgangers zijn pastor Joop Ruijter en diaken Joop Snoek. Vanaf 19.30 uur
is iedereen welkom en worden er
kerstliederen gezongen in de Ontmoetingskerk.
Dezelfde avond vindt om 22.00 uur
een kerstavonddienst plaats in het
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg
met medewerking van muziekvereniging Sursum Corda en om 22.30
uur een dienst met organist Hans
Bajerna en het Alpha Ensemble uit
Amstelveen in de Ontmoetingskerk.
Voorganger is dominee J. Vrijhof. Iedereen is welkom.

Droom je Dromen in Binding
Aalsmeer - Op woensdag 24 december presenteert De Binding de
kerstvoorstelling ‘Droom je dromen’.
De kerstwens wordt ten tonele gebracht door jongeren, die enkele maanden wekelijks gerepeteerd
hebben om een prachtige en leuke
voorstelling te brengen.
Er worden twee voorstellingen gegeven. De middagvoorstelling begint om 16.30 uur en het avondprogramma om 20.30 uur. Beide keren

is de zaal een half uur voor aanvang
open voor publiek. ‘Droom je dromen’ is in de doopsgezinde kerk,
naast De Binding in de Zijdstraat.
Kaarten kunnen gereserveerd worden via info@debinding.nl, via 0297326326 of worden afgehaald in De
Binding.
De entree is gratis en vol is vol. Bij
de uitgang wordt een collecte gehouden voor de stichting DroomWens.

Zondag in oud-katholieke kerk

NonStop geeft kerstconcert
Aalsmeer - NonStop, het koor van
de voormalige zangers en zangeressen van 25 jaar Kinderen voor Kinderen geeft op zondag 21 december een sfeervol kerstconcert voor
de hele familie in de oud-katholieke kerk aan de Oosteinderweg.
Het concert begint om 14.00 uur en
biedt een programma met liedjes uit
diverse genres (van pop tot klassiek), enkele Kinderen voor Kinderen-hits en uiteraard een keur aan
kerstklassiekers.
Het kerstconcert van NonStop is
een initiatief van de Baarnse dirigent
Majel Lustenhouwer, samen met de
kinderen die de afgelopen 25 jaar
deel hebben uitgemaakt van de Kinderen voor Kinderen-koren. Inmid-

dels zijn de meeste van deze kinderen volwassen en zingen ze nog
steeds. Het koor kent een basisbezetting van dertig leden. In 2006 en
2007 hield het koor zeer succesvolle
Benefiet Kerstconcerten voor WarChild.
Dit jaar is de aanpak iets kleinschaliger, waarbij een collecte na afloop
is bedoeld voor een project waarbij
pastoor Jacob Spaans van de oudkatholieke kerk is betrokken en dat
als doel heeft om een school in Oekraïne te voorzien van enkele zeer
noodzakelijke aanpassingen.
Toegangskaarten kosten 5 euro en
zijn te bestellen via info@nonstopzingen.nl en verkrijgbaar in de kerk.

Kerstman met arrenslee op
koopzondag in Ophelialaan
Aalsmeer - Sfeervolle dagen voor
kerstmis. Maar er moeten ook nog
de nodige boodschappen gedaan
worden. Dat kan zondag 21 december van 11.00 tot 16.00 uur in de Ophelialaan.
Ook de kerstman komt even langs
en deelt een leuke attentie namens
de winkeliers uit aan het winkelend
publiek. De kerstman komt niet zomaar, hij neemt zijn arrenslee mee
naar de Ophelialaan. Iedereen die
een ritje wil maken, mag instappen.
Ook leuk voor de kinderen. En na-

tuurlijk is de Ophelialaan helemaal
in kerstsfeer. De lantaarns heeft u
vast al gezien. Verder is er warme
chocolademelk en glühwein voor de
liefhebbers.
Een beetje warmte in de koude dagen en op een gezellige en ontspannen manier boodschappen doen.
Wie wil dat nou niet. Bij de Ophelialaan weet u zeker dat u alles kunt
vinden bij alle winkels in de straat
en er een sfeervolle stemming is.
Meer informatie is ook te vinden op
www.opheliaplaza.nl

Kerstcarrousel van St. Jan
Geboorte valt in de smaak
Kudelstaart - Het kerstconcert
2008 van de St. Jan Geboorte afgelopen zondag 14 december is zeer
succesvol verlopen en druk bezocht.
Het thema van het kerstconcert was:
Kerstcarrousel, een kerstconcert in
beweging en dat sprak kennelijk vele mensen aan, want bij aanvang
om 15.00 uur zat de kerk al lekker
vol. Onder leiding van vier kerstherders werden de aanwezigen naar de
verschillende locaties in en rond de
kerk gebracht waar het dames en
herenkoor Cum Ecclesia, het jongerenkoor Fiore en het kinderkoor
De Kudelkwetters ieder een miniconcert van 15 minuten verzorgden.
Op het kerkplein en achter de paardestal waren zaterdag grote tenten
opgebouwd om ieder koor een eigen ruimte te bieden om op te treden. In de kerk zelf was muziekvereniging Flora aanwezig voor hun bijdrage aan het muzikale geheel. Ieder koor had de vrije hand om een
eigen draai aan het concert te geven. Iedere ‘stal’ was door de koren
in een gezellige kerstsfeer gebracht.

De kerstman hield de tijd goed in de
gaten en wanneer hij langs kwam
met zijn kerstbel, werden de concerten stil gelegd en werden de toeschouwers door hun herder naar
de volgende locatie gebracht. Rond
16.30 uur kwamen alle aanwezigen
weer tezamen in de kerk en schoven ook de koorleden allemaal aan
in de banken.
Toen bleek het zo druk te zijn geworden, dat men massaal in moest
schikken om zoveel mogelijk mensen een zitplaats te bieden. Dat lukte niet helemaal en nog velen vonden een staanplaats om met de samenzang mee te doen.
Na afloop werd iedereen uitgenodigd om een kop warme chocolademelk of glühwein en een plak kerstbrood te eten op het kerkplein. Het
werd een warme, gezellige middag
met vele complimenten van het publiek richting de organisatie van het
concert, dat er weer in was geslaagd
een uniek evenement te organiseren in de parochie. Voor meer informatie: www.rkkerkkudelstaart.nl

Kerstfeest met de Zonnebloem
Aalsmeer - De Zonnebloem heeft
op 13 december in het Parochiehuis een gezellige kerstmiddag gehouden. Na de ontvangst met koffie voor zo’n 90 gasten en vrijwilligers, stelde voorzitter Piet Tulp de
aanwezigen voor aan het trio, Joke,
Dick en Hans Groot uit Castricum
die kwamen optreden. Joke zong
enkele liedjes solo, maar ook samen
met Dick terwijl Hans voor de muzikale begeleiding zorgde. De liedjes werden afgewisseld met grappen en kerstverhalen, die Dick uitstekend in het West-Friese dialect
vertelde. Gezien de lachsalvo’s konden de aanwezigen dit optreden wel
waarderen. Dat gold ook zeker voor
het kerstgebak dat in de pauze geserveerd werd. Na de pauze werd er
vervolgd met de bekende kerstliedjes en nog een West-Fries kerstverhaal. Tot slot werden alle vrijwilligers
verzocht op het podium te komen
om met Joke en Dick gezamenlijk
het laatste kerstlied te zingen, wat
bijna leidde tot het eerste Zonne-

bloemkoor van Aalsmeer. De voorzitter bedankte Joke, Dick en Hans
met een mooie kerstster en nodigde
iedereen uit om nog even na te blijven voor een drankje en een hapje.
Rond half vijf gingen alle gasten
naar huis of werden thuis gebracht
en ook zij hadden een mooie kerstster gekregen. Zo was het weer een
gezellige middag voor alle gasten
van de Zonnebloem.
Wilt u ook eens een gastenmiddag
meemaken of bezoek van een vrijwilliger? Bel dan naar Lenie Rondema, tel. 322670. De Zonnebloem
richt zich vooral op mensen die weinig of geen bezoek ontvangen en
wel eens een bezoekje voor een
praatje willen hebben.
Zonnebloemloten
Heeft u enkele maanden geleden
zonnebloemloten gekocht en Wilt u
weten of u wat gewonnen heeft? bel
dan naar Peter Deugd, tel.321015,
naar 0900-0633 of kijk op www.zonnebloem.nl.
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Van de hak
op de tak

Fusie SWOA oké, wel ruimte
voor lokale behoeften houden!
Aalsmeer - Het vaststellen van
het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening
2008 werd afgelopen donderdag
ook raadsbreed gesteund en dat
geldt ook voor de decemberwijziging 2008. Daar was overigens wel
een verduidelijking voor nodig van
gemeentesecretaris Ed Duinkerken met betrekking tot het inhuren van tijdelijke arbeidskrachten,
waar een bedrag van 500.000 euro
voor wordt gevraagd. Verder moest
er tekstueel nog wat gewijzigd worden en werden er toezeggingen gedaan over het vervolg. Het bleek
voldoende om ook de fracties van
CDA (schoorvoetend) en AB over
de streep te trekken. Bij het behandelstuk over de fusie van de SWOA
met VITA Welzijn en Zorg schetsten Jan Rozendaal (namens SWOA)
en Monique de Vries (namens VITA) in het kort een beeld. De fusie heeft de volledige instemming
van het bestuur en de medewerkers
van SWOA. Er zijn steeds meer professionele krachten nodig nu er veel
vaker ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. Het contact
met VITA bestaat al wat langer maar
daar moesten eerst nog wat zaken
op orde gebracht worden alvorens
tot fusie over te gaan. De samenwerking is overigens al nauw want
zowel de SWOA als VITA Welzijn en
Zorg maken gebruik van hetzelfde
gebouw. De SWOA is blij met het
voorstel en vraagt graag toestemming. Monique de Vries geeft aan
dat de functies van de SWOA blijven bestaan en dat VITA zowel op
organisatorisch als financieel gebied klaar is voor de fusie. Na wat
moeilijke financiële jaren, mede veroorzaakt door het ouderenwerk Uithoorn en Amstelveen, gaat de begroting 2009 sluitend op nul wor-

den. De AB-fractie is de mening
toegedaan dat een fusie het beste is maar er moet wel ruimte blijven voor de lokale behoeften. Verder is deze fractie niet blij met de financiering van de fusie want kosten moeten betaald worden uit de
Wmo en niet uit de algemene vrije
reserve naar de mening van AB. In
de Raad van Toezicht moet ook een
vertegenwoordiger uit de gemeente Aalsmeer plaatsnemen. De CDAfractie zet vraagtekens bij de financiële positie van VITA en ook deze
fractie hecht heel veel waarde aan
een plaatselijke vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht en is
blij met het gegeven dat de “colour
locale” behouden blijft. De centrale vraag voor de PACT-fractie is: Zijn
kwaliteit en omvang gewaarborgd?
En deze fractie heeft hoog gespannen verwachtingen. Ook PACT maat
zich zorgen over het financieel management en de kundigheid en wil
zo spoedig mogelijk de begroting
2009 en de jaarrekening 2008 tegemoet zien. De VVD-fractie geeft
aan dat na alle verkregen informatie van SWOA, VITA, het college en
de raad de conclusie is getrokken
dat alle activiteiten blijven doorgaan
na de fusie en de fractie kan zich in
het voorstel vinden. Wethouder Jaap
Overbeek zegt het jammer te vinden
dat er een beeld is ontstaan dat VITA op financieel gebied een “zwakke partner” zou zijn. De fusiekosten
met betrekking tot het ouderenwerk
Amstelveen en Uithoorn heeft VITA in zwaar weer geloodst en hier
wordt alles aan gedaan om dit te
boven te komen. Verder geeft de
wethouder aan dat er een klantentevredenheidsonderzoek zal komen
in de loop van het jaar. Het voorstel
wordt later op de avond raadsbreed
gesteund.

Nieuwe aanhouding in zaak
drugsvondst Leimuiderbrug

Leimuiderbrug - Naar aanleiding
van de drugsvondst in Leimuiderbrug, in mei dit jaar, heeft de recherche van het politieteam NieuwVennep een 41-jarige man aangehouden. Het gaat om de zoon van
een 73-jarige bewoner van het pand
aan de Leimuiderdijk waar de politie destijds de drugs aantrof. Op 16
mei dit jaar werden de drugs ‘toevallig’ gevonden. De politie onderzocht toen een aanrijding waarbij
een auto te water was geraakt. De
inzittende had de plaats van het ongeval verlaten maar natte voetsporen leidden naar het bewuste pand
aan de Leimuiderdijk. Een behoorlijke henneplucht en een openstaande tas met zakken gedroogde henneptoppen verraadden de bewoner.
Op zolder troffen de agenten de 31jarige vrouw die de auto bestuurde

die te water raakte. In het pand vond
de politie in totaal 100 kilo gedroogde henneptoppen, die een straatwaarde vertegenwoordigen van
meer dan 500.000 euro.
Wapens en zwaar vuurwerk
Onderzoek bracht naar voren dat
naast de 73-jarige bewoner, tevens
zijn 41-jarige zoon als verdachte
wordt aangemerkt. Beiden zijn op
dinsdag 9 december aangehouden
en voor nader onderzoek ingesloten. Tijdens huiszoekingen zijn vervolgens diverse zaken in beslag genomen. Het gaat om 70 kg hennep,
enkele tientallen bolletjes met vermoedelijk harddrugs, een paar duizend euro in contanten, een motorfiets, enkele wapens, waaronder een vuurwapen met munitie en
zwaar vuurwerk.

Politie spoort man op die
1218 dagen moet zitten
Streek - Het team Regionale Opsporing Gesignaleerden van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland
heeft een man weten op te sporen die nog 1218 dagen moet zitten. Op het moment van de arrestatie had hij ruim een ton euro
cash bij zich. De 62-jarige verdachte werd gezocht vanwege een veroordeling van betrokkenheid van
handel in XTC naar Amerika. In afwachting van het hoger beroep in
deze zaak ging de man ervandoor
en was lange tijd onvindbaar. Be-

halve de celstraf uitzitten, moet de
man nog 361.000 euro betalen aan
het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) vanwege zijn veroordeling van drugshandel. Begin deze maand heeft het ROG-team hem
op straat in Amsterdam-Zuid aangehouden. Het ROG-team spoorde
sinds september ook al 28 andere
gesignaleerden op. Zij moesten samen in totaal nog ruim 27 jaar celstraf uitzitten, waaronder een overvaller die nog 3,5 jaar de gevangenis in moet.

Kerstmarkt

Auto rijdt de Amstel in

De Kwakel - Op maandag 15 december even voor vijf uur in de middag is een auto vanaf het Jaagpad
in het water van de Amstel beland.
Hulpdiensten zijn uitgerukt in beide
richtingen van het water in De Kwakel en in Nieuwveen.

De bestuurder heeft zichzelf uit de
auto weten te redden. Hij is op het
droge geholpen door ambulancemedewerkers.
Omdat niet zeker was of er zich nog
meer personen in de wagen bevonden, zijn duikers van de brandweer

Aalsmeer - De bijeenkomst van het
Beraad en de Raad kende donderdag 11 december een vruchtvol verloop. Die conclusie kon om 23.33
uur getrokken worden na het opmaken van de balans. De hamerstukken om in te stemmen met het inzetten van structurele middelen voor
armoedebestrijding en het vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2009 werden zonder enig commentaar aangenomen.
Bij het behandelstuk intentieovereenkomst zorgwoningen Kudelstaart waren alle fracties positief gestemd over het bouwplan. De
VVD-fractie noemde onder andere
de parkeeroplossing met blauwe zone waarbij de aanwonenden worden betrokken, de eventuele mogelijkheid voor uitbreiding van het winkelcentrum en het speelveld. Verder
heeft deze fractie een goed gevoel
gekregen nadat er door het college goed gesproken is met de win-

keliers. De AB-fractie gaf aan niet
gelukkig te zijn met de wijze waarop
de communicatie over en weer heeft
plaatsgevonden en is verbaasd over
de wijze waarop de winkeliers via
een e-mail van de projectontwikkelaar antwoord hebben gegeven. Het
is voor de AB-fractie aanleiding om
op te merken dat de fractie zich niet
voor het karretje laat spannen.
Motie
Verder wordt een motie aangekondigd die betrekking heeft op het
‘spoorboekje’ voor de ontwikkeling
van bouwlocaties en deze motie
wordt door alle facties ondersteund.
De CDA-fractie geeft aan zeer positief te zijn over het initiatief van het
college om in gesprek te gaan met
de winkeliers. Hun reactie is voor
CDA-fractie een goede basis om de
toekomst met vertrouwen tegemoet
te zien. De PACT-fractie is zeer te
spreken over het kwaliteitsblad en

Zo’n kleine zeven jaar kwamen wij wonen aan de N201 in Kas,
een fijne flat met uitzicht op het water wat waren wij in ons sas.
Wij brachten toen waterlelies aan en de karpers waren goed te zien,
gezellige meerkoetjes en een verdwaalde eend het verdiende een tien.
Wat eens een fijne waterpartij was, is nu weinig meer van over helaas,
het is nu enkele jaren een vieze sloot geworden met een groene waas.
Een meerkoetje worstelt door deze brei en de blaadjes van de wilgentak
het verdient geen schoonheidsprijs, zeggen we maar uit gemak.
Familie A.Box, Kas 95.

deze fractie dient mede namens de
andere drie fracties de eerder genoemde motie met betrekking tot
het “spoorboekje” voor de ontwikkeling van bouwlocaties in.
Tegen het licht houden
Later op de avond krijgt de intentieovereenkomst zorgwoningen Kudelstaart groen licht en dat geldt
ook voor de ingediende motie waarin het college wordt opgeroepen om
het Spoorboekje voor de ontwikkeling van bouwlocaties in nauwe samenwerking met (specialisten uit)
de raad(sfracties) op korte termijn
grondig tegen het licht te houden
en op een zodanige wijze te herzien,
dat het spoorboekje een eenduidig
kader gaat bieden voor de verdeling
van taken, rollen en bevoegdheden
van college en raad evenals de rol
van participatie in de verschillende
fasen van de planontwikkeling voor
bouwlocaties.

PACT wil verkeersrapportage

Lof fracties voor bouwplannen
FloraHolland en Waterdrinker
Aalsmeer - Bij het behandelstuk
voornemen verlenen vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO Flora Holland locatie Oost/Waterdrinker onderschreef
de AB-fractie tijdens het beraad afgelopen donderdag het grote economische belang.
Wel worden er vraagtekens geplaatst waarom gekozen is voor een
artikel 19 procedure en niet voor een
wijziging van het bestemmingsplan,
waar dan ook een bouwplan bij zit.
Bovendien is dit sneller en transparanter. Wethouder Berry Nijmeijer
geeft aan dat dit de keuze van de
aanvrager is. Verder vraagt de ABfractie zich af in hoeverre zaken als
geluid, milieu en bouwhoogtes acceptabel zijn en niet voor precedentwerking zorgen en een zorgvuldige
juridische toetsing is dan ook gewenst. De verkeersafwikkeling baart

deze fractie nog steeds zorgen en
verder bestaan er nog twijfels over
de parkeercapaciteit en de AB-fractie vraagt zich af of het mogelijk is
dat Flora Holland/Waterdrinker mee
gaat betalen aan de verkeerskundige voorzieningen. Ook de CDAfractie wijst op het groot belang
voor Aalsmeer. Niet alleen vanwege
de uitstraling, maar zeker ook door
de vele arbeidsplaatsen die deze
sector biedt.
Investeren in de toekomst
Verder vindt deze fractie het prijzenswaardig dat een gerespecteerd
bedrijf als Waterdrinker zelfs in deze
tijd van onzekerheden wil investeren
in de toekomst en dus ook in de toekomst van Aalsmeer. Niet voor niets
is Aalsmeer het handelscentrum van
bloemen en planten van de wereld

Veel voorkeurstemmen
voor Kudelstaartse

Vieze sloot in Gerbera-buurt

Foto: Ronald van Doorn.

Raad wil ‘spoorboekje’ voor
ontwikkeling bouwlocaties

Waterschapsverkiezingen

ingezonden

Amstelveen te water gegaan. Er is
niemand aangetroffen. De te water geraakte bestuurder is overgebracht naar het ziekenhuis. De auto
is uit het water getakeld.

Streek - In de maand november
heeft u per post uw stem uit kunnen
brengen voor de waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk heeft in
alle waterschappen een mooi totaal
van exact 100 zetels behaald. In het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht
behaalde Water Natuurlijk 5 zetels.
Niet voldoende voor nummer 9 Marieke van Duijn, afkomstig uit Kudelstaart, om automatisch verkozen
te worden. Van Duijn is echter zeer
tevreden met de uitslag: “Er zijn vijf
deskundige, daadkrachtige en enthousiaste mensen verkozen, waar
ik alle vertrouwen in heb”.
Van Duijn is ook erg blij met de ruim
1200 voorkeursstemmen die ze heeft
gekregen. Net niet genoeg om een
voorkeurszetel te verkrijgen, maar
dat vindt Van Duijn ook niet belangrijk. Het gaat tenslotte om de bijdrage aan een beter waterschap. Ook
de ‘Kudelstaartse Kwakelaar’ Ton
Rewijk (plaats 16) heeft een goede bijdrage geleverd aan de positieve resultaten van Water Natuurlijk.

Er hebben maar liefst 674 mensen
op hem persoonlijk gestemd, dat
zijn zelfs 6 stemmen meer dan bijvoorbeeld de nummer 6. Deze goede resultaten vormen een mooie beloning voor alle inspanningen van
de afgelopen maanden. Hierbij gaat
ook veel dank uit naar de kiezers,
die uiteindelijk de doorslaggevende stemmen hebben gegeven. Betreurd wordt wel het lage opkomstpercentage en het relatief grote
aantal ongeldige stemmen. Aan de
andere kant is hier van geleerd en
zal het proces gewoon anders geregeld moeten worden in de toekomst. Het opkomst percentage in
het AGV district was in 2003 20.1%,
nu 18.2 %. Dit is het laagste van Nederland (landelijk gemiddelde 24%).
Er zijn 157.507 stemmen uitgebracht:
waarvan maar liefst 14.680 ongeldige stemmen en 1567 blanco stemmen.
Waterschap van Rijnland
Heel Kudelstaart en een deel van

en de fractie ziet deze uitbreiding
dan ook als een logische stap.
Ook de PACT-fractie wijst op het
groot economisch belang en vraagt
zich tevens af waarom gekozen is
voor de artikel 19 procedure. “Hoe
lastig kunnen we het elkaar maken, het is nu dubbel werk.” Ook
wordt de mogelijke precedentwerking aangestipt en dat geldt ook
voor de verkeersgevolgen. Alvorens een besluit te nemen dient er
wat PACT betreft eerst een adequate verkeersrapportage op tafel
te komen. De VVD-fractie is erg ingenomen met het plan en wat deze
fractie betreft had de eerste termijn
twee weken geleden al behandeld
kunnen worden. Ook hier wordt nog
eens gewezen op het groot belang.
Het voorstel wordt later op de avond
raadsbreed aangenomen.
Aalsmeer behoren tot het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Een
deel van Aalsmeer heeft echter op
het andere waterschap, namelijk
van Rijnland kunnen stemmen. In
dit waterschap zijn het CDA, de VVD
en Water Natuurlijk de drie grootste
partijen geworden. De tijd van campagnevoeren is nu voorbij. Alle partijen zijn nu gezamenlijk aan de slag
om te komen tot nieuwe goed functionerende waterschapsbesturen.
Hierin wil Water Natuurlijk dat de
stem van de kiezer een reële plaats
krijgt in het bestuur. De onderhandelingen worden begin januari afgerond, waarna 8 januari de nieuwe
besturen worden geïnstalleerd.

Aalsmeer - “Joop, lieverd, ik doe het
toch maar”. Klazien pakte de mooie
grote kleurenfoto op van het dressoir. Joop, wijlen haar man, keek
haar vanuit het smalle zilveren lijstje
vriendelijk glimlachend, aan. Zo was
Joop. Altijd vriendelijk. Met een papieren zakdoekje veegde ze het glas
schoon. Niet dat het glas vuil was, het
was meer een gewoonte gebaar. Klazien zette de foto weer voorzichtig
terug op het plekje op het dressoir
waar hij nu alweer drie en een half
jaar stond. Sinds Joop er niet meer
was, voelde Klazien zich vaak wat
eenzaam. Vooral met deze dagen.
Hun kinderen, een getrouwde dochter, en zoon, woonden te ver weg om
regelmatig op bezoek te komen. Ze
hadden het te druk en met de feestdagen hadden ze wel andere dingen
aan hun hoofd dan hun eigen, oude
moeder. Waarmee ze het druk hadden, wist Klazien dan ook niet precies. Misschien dat ze nog wel even
zouden bellen. Dan zou ze weer zeggen dat het heel goed met haar ging
en dat ze zich geen moment verveelde. De kinderen hoefden zich geen
zorgen om haar te maken.
Klazien ‘ontwaakte’ uit haar gepeins
toen haar rode kater met een plof
naast de foto van Joop belandde. Klazien aaide de rooie over zijn bol die
vriendelijk begon te spinnen. “Gelukkig heb ik jou nog”, zei ze zachtjes.
“Ja Joop, ik doe het, ik ga morgen
naar de kerstmarkt in het dorp. Het
is wel koud, maar ik doe die dikke
donkerblauwe winterjas aan die we
nog samen gekocht hebben, je weet
wel...”
Diep weggedoken in haar warme
jas, schuifelde Klazien langs de kramen. De klok van de oude dorpskerk
had zojuist twee uur geslagen. De
meeste kramen waren ingericht en
toonden hun waar. Bij de kraam met
kerststukjes stond ze stil.
Er was op dit tijdstip nog genoeg
keuze. Vier jaar geleden kocht Joop
hier een kerststukje voor haar. De
jongen man achter de kraam vroeg
vriendelijk of hij haar kon helpen.
“Nee, ik kijk alleen maar”, zegt Klazien. “Het zijn er zoveel en er zitten
zulke mooie bij”, De jonge man zette een gestreept klapstoeltje neer
aan het eind van zijn kraam. Met een
zwaai van zijn arm nodigde hij haar
uit om plaats te nemen. Zou ze dat
nou wel doen? De man van de kerststukjes merkte dat Klazien aarzelde. “Ga gewoon lekker zitten en bekijk alles op uw gemak”. Klazien ging
toch maar even zitten. Ze vond het
wel een beetje gek, zo midden in de
Zijdstraat. “Alstublieft, warme chocolademelk voor u!” Wat een aardige jonge man toch, waar had ze dit
aan verdiend?
Het werd druk bij de kraam en er
werden veel kerststukjes verkocht.
Klazien had haar chocolademelk op
en besloot om de rest van de kerstmarkt te gaan bekijken. Later zou ze
de jongeman nog wel gedag zeggen,
nu was het even te druk.
Klazien moest het wat zuinig aan
doen. Haar AOW zou pas eind volgende week betaald worden. Gelukkig zou ze van de gemeente een
extraatje van vijftig euro ontvangen,
daarover had ze een brief ontvangen. Iedereen die minimale inkomsten heeft, krijgt dit jaar zo’n extraatje. Klazien besloot om wethouder Jaap Overbeek volgende week,
als dank, een mooie kerstkaart toe
te sturen. Inmiddels was Klazien op
het plein bij de molen gekomen. Daar
was het ook heel gezellig. Er stonden leuke kramen, er was muziek en
zang en er waren kramen waar men
iets kon eten. Ook hier bleef Klazien
een poosje. Het leuke was dat ze nog
heel wat oude bekenden was tegengekomen op de markt. Zoiets kon in
een dorp. Wat later op de avond besloot Klazien om huiswaarts te gaan.
Har rode kater zou intussen wel trek
hebben in een lekker hapje. Het werd
nu ook wel erg koud. Toen ze langs
de kraam met de kerststukjes kwam,
was het er nog steeds druk. Klazien
wilde de aardige jongeman toch maar
niet storen. Vlakbij haar huis gekomen hoorde ze haastige voetstappen
naderen. Het was de jongen van de
kerststukjes-kraam. “Fijne kerst mevrouw”, en hij duwde haar een kerststukje in haar handen. Voordat Klazien iets kon zeggen, was hij alweer
verdwenen...
Coq Scheltens

Fietspad langs Geniedijk
anderhalf jaar dicht
Hoofddorp - Volgend jaar wordennieuwe aansluitingen van de N201
op de A4 gebouwd en dat heeft gevolgen voor het fietspad dat langs
de Geniedijk loopt.
Dit recreatieve pad wordt gebruikt
door fietsers op de route Hoofddorp-Aalsmeer. De nieuwe wegaansluitingen komen bij het busvi-

aduct. Het fietspad gaat anderhalf
jaar dicht tussen de Rijnlanderweg
en de Aalsmeerderweg (Haarlemmermeer). Fietsers kunnen in die
tijd gebruik maken van het fietspad
langs de Kruisweg.
Er komt ook een nieuwe fietsbrug
eind 2010, in het verlengde van het
pad langs de Geniedijk.

pagina 0

Nieuwe Meerbode - 18 december 2008

recensie

CCC trakteert op vrolijke
noten en cowboyliedjes

KCA concert bereikt de
overtreffende trap van mooi
Aalsmeer - In de inleiding van het
KCA programma klassieke muziek
luidde de eerste regel: ‘Een muzikale ontmoeting met Abbie de Quant
is steeds weer uniek.’En hieraan
bleek na afloop van het concert, gegeven op zondag 14 december in de
Oud Katholieke Kerk aan de Oosteienderweg geen woord overdreven. Abbie de Quant beschikt over
het weergaloze vermogen om via
het door haar bespeelde muziekinstrument, de fluit, het publiek in een
sfeer te brengen die grenst aan extase. Samen met de altvioliste Edith
van Moergastel en de harpist Anton Sie had zij een Frans programma samengesteld. Een nogal verrassend programma met veel bewerkingen omdat er in de romantische
periode weinig muziek voor de fluit
geschreven is. Componisten waagden zich wel aan bewerkingen maar
die waren lang niet altijd even succesvol volgens de fluitiste. Het eerste gespeelde stuk van deze middag
was een werk van
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Een fantasie opus 24 voor fluit en
harp.
De Quant en Sie bewezen hoe mooi
de combinatie fluit en harp is.
De deux duos concertants opus 5
nummer 5 en opus 5 nummer 6 van
de componist Francois Devienne
(1759-1803) werden op fluit en alt
viool uitgevoerd. En ook hier werd
het publiek al snel duidelijk gemaakt
hoe harmonieus het samenspel van
deze twee instrumenten kan zijn.
De 28 jarige Anton Sie soleerde op
een werk van Gabriël Pierné (18631937) Impromptu Caprice Opus 9.
Zijn prachtige priegelvingertjes beroerden de snaren van zijn harp
soms heel teder maar hij schuwde
geenszins een stevigere aanpak.
Het spel van de handen was een lust
voor het oog en de voortgebrachte harpklanken een lust voor ieders
oor. Maurice Ravel (1875-1937) is
een componist die met weinig middelen een optimaal resultaat weet
te behalen. Zijn oneindige variaties
bestaan uit slechts een paar noten.
Op een haast mathematische manier werd het Modéré, Mouvement
de Menuet en Animé uitgevoerd
waardoor de spanning van het werk
nog eens extra werd benadrukt.

te horen door fluit en harp. De beluisterde stukken van deze muzikale KCA middag werden in een overtreffende trap gespeeld.
Van mooi, mooier naar allermooist.
Claude Debussy heeft prachtige kamermuziek geschreven en was voor
vele componisten een belangrijke
inspiratiebron. Om de in 1916 gecomponeerde Sonate bestaande uit
de delen Pastorale, Interlude, en Finale vloeiend uit te kunnen voeren
zijn heel wat vingeroefeningen vooraf nodig.
Mede door de vele tempi wisselingen is het stuk heel lastig om te
spelen. In dit stuk luistert het samenspel zeer nauw. De klanken van
de fluit worden als het ware overgenomen door die van de altviool
en de harp. Telkens worden de tonen van de drie instrumenten aan
elkaar gesmeed tot er een grote
sprankelende expressieve notenkrans vol klankkleur ontstaat. De
Quant, Moergastel en Sie hadden
het stuk niet eerder in deze formatie gespeeld.
Na afloop van het concert, vertelden
de musici dat het voor hen als snel
duidelijk was dat zij dit stuk zouden
gaan spelen. ‘Ieder afzonderlijk kende het stuk goed en bij de repetitie
bleek direct dat wij elkaar zo goed
aanvoelden dat het voor ons een
feest werd om het zo uit te voeren.’
Niet alleen feest voor de musici ook
het publiek ervoer de muzikale middag als een mooi aangeboden cadeau. ‘Het is toch ongelooflijk dat
wij iedere keer maar weer getrakteerd worden op zulke goede klassieke muziekprogramma’s. Je kunt
wel naar de radio luisteren maar dat
haalt het toch niet bij het zelf beleven door in de zaal te zitten. Het is
dan weliswaar geen echte concertzaal maar de sfeer blijft geweldig.’
De optredende musici waren eveneens vol lof over de locatie. ‘Even tijdens het repeteren hadden wij wat
last met de akoestiek maar vanaf het moment dat de kerk vol zat
was dat helemaal over. Zelfs mijn
twee hele hoge noten resoneerden
niet’, glimlachte de fluitiste. ‘Dat is
een uitdaging hoor om zo te kunnen spelen.’

tussenkop: Aparte belevenis
Na het vrij thematische stuk van Ravel was de overgang naar De fantasie sur Carmen van Francois Borne verrukkelijk. De noten buitelden
over elkaar heen. ‘Voor fluitisten
is dit een heerlijk stuk om te spelen’,beaamde Abbie de Quant en dat
was duidelijk te horen. Het was werkelijk een aparte belevenis om de zo
bekende operaklanken nu bespeeld

Het volgende concert is zondag 11
januari. Het traditionele Pianorecital. Dit keer is de pianist Bas Verheijden. Er worden werken van Clementi, Chopin, Soler en Ravel ten
gehore gebracht.
Er zijn nog slechts enkele kaarten
voor dit concert beschikbaar. Wie
zich wil verzekeren van een plaats
belt met Nico de Groot, telefoon
324160.

Janna van Zon

Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 20 december gaat om 9.30 uur de laatste ruilbeurs in 2008 van Postzegelvereniging Aalsmeer van start.
Het belooft weer een leuke beurs
te worden met diverse nieuwe stuiver boeken. Ook de kerstman is nog
steeds op zoek naar zaken uit vroegere jaren zoals de “halve cent”, de
halve duit”, “de halve stuiver” en natuurlijk naar het gebruik van de halve postzegel.
Ook de bekende postzegel werd in
het verleden bij schaarste gehalveerd. Misschien zit er wel een op
een brief in een van de bakken met
poststukken. Op de verenigingstafel is de stapel 5 cent boeken inmiddels de honderd gepasseerd. Mis-

schien ook voor u een mogelijkheid
om uw verzameling op een betaalbare wijze uit te breiden. Het is de
enige postzegelruilbeurs die geen
entree heft. U kunt geheel vrijblijvend gratis naar binnen. Consumpties zijn wel voor eigen rekening.
Parkeren is gratis, zowel voor tweewielers als voertuigen met vier wielen. De bus stopt voor de meeste
bezoekers op loopafstand. Heeft u
niets te ruilen, dan zijn er natuurlijk
nog diverse handelaren die ook van
hun zegels afwillen.
De postzegelruilbeurs is in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
U/jij bent welkom. Voor meer informatie: Bel Cor, tel. 343885 of Sietze,
tel. 340257.

Salsa Live Edition met
live-muziek in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 28 december zal het tropisch warm worden
in The Beach. Dan wordt namelijk
de Salsa Live Edition gehouden. Een
avond waar gedanst kan worden op
live salsa muziek! Veelal wordt de
muziek verzorgd door een dj, want
eigenlijk jammer is, want live muziek
geeft een geweldige extra dimensie
aan het dansen en aan de sfeer van
een danszaal. En reken maar dat je
er energie van krijgt! The Beach organiseert daarom, in samenwerking
met Salsa.nl, twee maal per jaar de
Salsa Live Edition.
Voor 28 december staat de tienkoppige topformatie Sofrito Na’ Más
op het programma. Sofrito Na’ Más
speelt, zoals de naam al suggereert,
lekkere pittige salsa - een smaakvol repertoire met een feestelijke
en energieke uitstraling. De band
speelt swingende salsa en brengt
met de cumbia, cha cha cha, bomba,
mozambique en merengue een zeer
gevarieerd programma! De avond
zal verder ingevuld worden door de
landelijk bekende salsa dj Rick (salsa lounge). Voorverkoop is verstandig en mogelijk via The Beach en tij-

dens de lessen in Aalsmeer. De Salsa Live Edition in The Beach begint
om 20.00 uur.
Spreekt salsa je aan, maar beheers
je de basispassen nog niet, kom dan
naar de gratis proefles op dinsdag
7 januari. Voor meer informatie surf
naar www.beach.nl of kom langs in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a.

Uit de kaartenbak in Oude Raadhuis:

Schaatsen op de grote poel
Aalsmeer - Op de tentoonstelling
‘Een schilderachtig dorp’ staat bij de
entree van Het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat een kaartenbak met
daarnaast een oproep aan de bezoekers: Heeft u thuis ook nog werken van Aalsmeerse of Kudelstaartse plekje s? Of por tretten van
Aalsmeerders of Kudelstaarters? Of
kent u een afbeelding in verf, krijt
of inkt van een typisch Aalsmeers
voorwerp? (Niet te typisch, dus geen
bloemstillevens svp!) Maak van uw
gevonden schat dan een foto op A4
formaat en voeg daar een handgeschreven verhaaltje bij. Lever dit bij
de suppoost in voor in de Kaartenbak. Zo krijgt KCA en Oud Aalsmeer
een bak vol met nieuwe vondsten,
die op de KCA website zullen verschijnen en uiteindelijk door OudAalsmeer zullen worden gearchiveerd. Zo blijft ‘het schilderachtig dorp’, het boek en de tentoonstelling niet een statisch gebeuren,
maar groeit dit evenement verder,
met behulp van de bezoekers. Verschillende Aalsmeerders hebben al

gehoor gegeven aan dit verzoek, zoals mevrouw H. Ravesloot. Zij woont
in de Vuurdoornstraat in Aalsmeer
en beschrijft de Aalsmeerse plek die
heel veel als onderwerp voor haar
schilderijen dient: ‘Watertoren 2004.
Bijna dagelijks loop ik op verschillende tijden van de dag even langs
de Westeinderplas. Altijd weer anders van kleur en sfeer, vooral ‘s
avonds, wanneer de zon ondergaat
zijn de luchten met zijn vaak prachtige gevormde wolkenpartijen een
lust voor het oog. De markante vorm
van de watertoren en de opvliegende ganzen geven een geheel eigen
karaker aan de plas. Al met al, een
mooie plek om steeds weer naar terug te komen. Het formaat van het
schilderij, inclusief de lijst, is 70 bij
50 centimeter, de winterafbeelding
zelf is een A4 formaat”. De expositie ‘Een schilderachtig dorp’ is nog
tot en met 4 januari te bezichtigen
in het Oude Raadhuis, iedere donderdag tot en met zondag geopend
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Aalsmeer - Het beloofde wat
te worden: CCC Incorporated in
Aalsmeer. De band is bekend uit de
jaren zestig en zeventig en trad veel
op en was toentertijd de huisband
van Paradiso. De kaartjes voor het
middagconcert waren al snel uitverkocht.
De organisatoren Pieter Groenveld
en Leo van Erp besloten een extra optreden in te lassen en gelukkig gingen de bandleden van CCC
hiermee akkoord. Een piano, viool,
concertina (een soort trekharmonica), accordeon, banjo, autoharp, gitaren, mondharmonica’s en zang.
De mannen van CCC Incorporated
(CCC staat voor Capitol Canal City)
zijn van alle markten thuis. Bij elk
nummer worden er andere instrumenten bespeeld. De muziekinstrumenten klinken harmonieus en de
mannen gaan helemaal in de muziek op. Ernst Jansz, Jaap van Beusekom, Jan Hendriks, Joost Belifante en Huib Schreurs maken samen
Amerikaanse folkmuziek, oftewel
cowboyliedjes. De enige die ontbreekt, is held Lucky Luck..
Joost Belifante praat de liedjes op
zijn eigen bijzondere en filosofi-

sche wijze aan elkaar. Met zijn tuinbroek, pet en (inmiddels sterk verkleurde) baard lijkt hij net een échte Amerikaanse boer. Over elk lied
weet hij iets moois te vertellen. Huib
Schreurs trekt zich weinig aan van
het rookverbod dat in de horeca en
ook in de Oude Veiling geldt, want:
“Het hoort immers bij mijn act.” Constant heeft Huib iets in zijn mond:
een pijp, een shaggie, een mondharmonica of bier. Het geluid dat
hij uit zijn mondharmonica haalt, is
verbazingwekkend. De lucht lijkt uit
zijn tenen te komen. Iedereen tikt,
klapt en beweegt rustig mee op de
muziek, maar de familie van Jan
Hendriks spant de kroon. Jan Hendriks lijkt een stille jongen, in tegenstelling tot zijn familie die achter in de zaal zit: “Mijn familie houdt
niet van stoelen en is niet in te tomen”. Achterin wordt flink meegeklapt en uitbundig meegedanst op
de ritmes van de muziek. De band
ontvangt steeds applaus en het publiek krijgt er drie toegiften voor terug. “Het laatste liedje is erg afgezaagd en omdat dit het laatste liedje is, zagen wij het helemaal af”, zegt
Belifante. Door: Alexandra.

De mannen van CCC Incorporated.

Opening door oud-burgemeester

Vlammende expositie van
Amnesty in bibliotheek
Kerstkienen bij BV Oostend

Aalsmeer - “Vandaag wordt er wereldwijd herdacht dat 60 jaar geleden in de V.N. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
werd ondertekend. Deze kwam tot
stand als reactie op de Tweede Wereldoorlog. Deze verklaring begint
met de erkenning van vrijheid voor
iedereen. Alle mensen worden vrij
en gelijk in waardigheid en rechten
geboren. Dit is de erkenning, dat
elk mens in deze wereld uniek is en
gelijkwaardig aan de ander”, aldus
oud-burgemeester Joost Hoffscholte tijdens de opening van de jubileum-fototentoonstelling van Amnesty in de bibliotheek in de Marktstraat afgelopen 10 december.
Amnesty International is voortgekomen uit die mensenrechtenverklaring, nu 60 jaar geleden. De Universele Verklaring is niet bindend,
maar rechters over de hele wereld
hechten er waarde aan en vele latere verdragen zijn erop gebaseerd.
Ook Nederland schenkt aandacht
aan rechten voor mensen (o.a. ou-

deren en jongeren) in onze Grondwet. In Den Haag staat het Internationaal Strafhof en andere internationale gerechtshoven. Amnesty International vraagt al jaren aandacht
voor rechten, respect en waardigheid voor ouderen en jongeren
waar ook ter wereld. Daar hoort ook
een menswaardig bestaan bij. Nog
steeds leven 1 miljard mensen van
minder dan 1 dollar per dag. En nog
steeds worden in deze wereld mensenrechten geschonden. In Somalie,
in Congo, Birma, Iran, Zimbabwe.
Joost Hoffscholte opende de tentoonstelling in de bibliotheek door
middel van het ontsteken van de digitale vlam (via de site www.vlammenvoordevrijheid.nl). De fototentoonstelling is de gehele maand december nog te bekijken in de bibliotheek in Aalsmeer. Via de site www.
vlammenvoordevrijheid.nl kunnen
mensen ook nogsteeds een digitale vlam ontsteken als symbolische
steun voor alle mensenrechtenactivisten in de wereld.
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De Poolvogel: Eenvoudige,
maar ijzersterke voorstelling!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
13 december speelde theatergroep
Poolvogel in cultureel café Bacchus.
Dit in het kader van het nieuwe programma-onderdeel ‘(muziek)-theater’.
En ál die mensen die niet zijn komen
kijken hebben zich toch laten misleiden door hun angst om in een overculturele, zwaar verteerbare voorstelling terecht te komen. Want niets
was minder waar: Poolvogel speelde een verrassende en vooral hilarische voorstelling, die niet onderdoet voor een voorstelling van een
gevierd cabaretensemble, waar de
deur voor wordt plat gelopen! De
voorstelling bestaat uit korte sketches, die naadloos in elkaar over-

gaan, afgewisseld met hier en daar
een liedje, maar vooral van niets
te veel en nooit te lang. Goed samenspel en strakke motoriek, maar
vooral heel prettig pretentieloos, gewoon eenvoudig maar ijzersterk. De
toeschouwers van deze voorstelling
in Bacchus verwachten nog heel
veel van dit jonge trio. Over 5 jaar
spelen ze vast voor onbetaalbare
bedragen in de Kleine Komedie en
dan kunnen de bezoekers van afgelopen zaterdag zeggen dat ze het
trio nog in het eigen Bacchus hebben zien spelen! Groot zijn de verwachtingen voor de volgende theatervoorstelling op het programma
van Bacchus!
Tekst: Jessica Wijsenbeek

Aalsmeer - Morgen, vrijdag 19 december, organiseert buurtvereniging Oostend een gezellige kerstkien in buurthuis ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat. De aanvang
is 20.00 uur. Er zijn vele mooie prijzen te winnen. Nieuwsgierig? U/jij
bent welkom. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het is de laatste activiteit dit jaar, de eerstvolgende speelavond is op 15 januari.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma. Uiteraard is ook
in 2009 de plaats van samenkomst
buurthuis ’t Middelpunt en worden

de kaarten verdeeld vanaf 20.00 uur.
Het koppelkaarten op 11 december is gewonnen door Joke en Bert
Buijs met 5363 punten. Op twee zijn
J. Alderden en C.W. Kooy geëindigd
met 5143 punten en op drie P. Kant
en U. van der Blom met 4867 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
mevrouw de Nooij en H. Schijf met
3618 punten. De hoogste tafel in
de ronden één, twee en drie is twee
maal behaald door C.W. Kooy en J.
Alderden met 1768 en 1907 punten
en één maal door Joke en Bert Buijs
met 2211 punten.

Er zijn nog kaarten te koop

Chris, Edith en Ten Beers
After op oudejaarsfeest
Aalsmeer - Met hun fantastische
stemmen openen Chris Bosse en
Edith Barkey het oude jaarsfeest
in De Oude Veiling op woensdagavond 31 december. Ook de band
Ten Beers After gaat deze avond
optreden, maar pas na de jaarwisseling. Om 22.30 uur gaat De Oude Veiling open en Chris Bosse en
Edith Barkey zullen beginnen met
hun optreden rond 23.00 uur.
De grote zaal zal een warme gezellige uitstraling hebben waarin iedereen kan genieten van de muziek.
Chris en Edith brengen mooie nummers, zoals You never walk alone en
My Way, en vele andere jazzy-soul
nummers ten gehore. Het optreden
van Chris en Edith zal tot 24.00 uur
duren. Op het moment van de jaarwisseling toosten zij met champagne met u op het nieuwe jaar. Waarna iedereen elkaar een gelukkig en
gezond 2009 kan wensen en buiten het vuurwerk te bewonderen
valt. Rond 0.30 uur betreedt Ten
Beers After het podium en barst het
nieuwjaarsfeest los tot in de kleine
uurtjes. De Aalsmeerse band den-

dert het nieuwe jaar in met haar bekende mix van swing, soul, blues en
boogie. Het spetterende optreden
zal zelfs de meest ambitieuze vuurpijl doen verbleken.
Met de onnavolgbare voetzoekers
bassist George en drummer Cees
Tas, de klinkende kanonslag Jacko op keyboard en zang, het bengaals blazersvuur komt van tenoortje Anne Kee, trompetta Nienke en Pieter op de baritondeuze.
Dan schijnt daar het sprankelende
sterretje gitarist Jan-Willem en als
klap natuurlijk zangeres Dorine, Ten
Beers eigen gillende keukenmeid.
Laat je meeslepen met die daverende trein in Choo choo cha boogie.
Laat je bedwelmen door die dampende soul van Aretha’s Think. En
stuiter mee op de scabreuze ska van
Baggy Trousers. Geef je over aan die
weldaad die Ten Beers After heet!
Natuurlijk zal een glas champagne,
oliebollen en bitterballen niet ontbreken. Koop nu nog snel kaarten
à 15,- verkrijgbaar aan de bar in De
Oude Veiling in de Marktstraat en
De Carnivoor in de Ophelialaan.
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Toverslag en Groot Licht
Circus in Poppentheater

Samenkomst met band Facte
to Face in Lijnbaankerk

Amstelveen - Op zaterdag 20 en
zondag 21 december speelt de Musiscoop in het Amstelveens poppentheater twee muzikale toverlantaarnvoorstellingen. Beide dagen
vanaf 14.30 uur.
Zaterdag spelen ze ‘Toverslag’. Voor
deze voorstelling, geschikt voor kinderen van drie jaar en ouder, hebben vier jonge, talentvolle componisten nieuwe muziek gecomponeerd. Drie trombonisten en een
slagwerker bedienen al spelend geheimzinnige toverlantaarninstallaties. Piepkleine figuurtjes, zoals
reusachtig swingende sokken, een
avontuurlijke vis en voorbij toeterende auto’s, worden tot leven gebracht op het grote doek.
Zondag staat ‘Groot Licht Circus’ op
het programma. Met live muziek en
zeer speciale circusdieren die hun
kunsten vertonen op een theaterbreed projectiescherm. Een tovermannetje kondigt alle acts aan. Een
schildpad verkleurt als toverbal,
de bulten van een kameel groeien
heel hoog, uit een tuba zwemmen
plotseling koraalvisjes naar buiten.
Kortom, een feest van licht en kleur
voor iedereen vanaf twee jaar.

Aalsmeer - December is een maand
van veel lichtjes, kerstbomen en natuurlijk het hoogtepunt kerst. Iedereen leeft naar kerst toe. Je ziet misschien veel mensen cadeautjes voor
de kerst kopen.
Misschien doe je dat zelf ook wel?
Velen eten met kerst feestelijk en
uitgebreid. Gezinnen, familie en
vrienden komen samen. Leuk en
gezellig. Andere zijn weer alleen. Je
ziet met kerst misschien ook mensen naar de kerk gaan. Waarom eigenlijk? Waarom vieren zij kerst?
Misschien heb je er al over nage-

De toegangsprijs is 7 euro. Boek je
beide voorstellingen, dan betaal je
per persoon 10 euro. Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Kijkje achter schermen van de Hucksters

Drummer Jack presenteert
boek ‘Ein Festival der Liebe’

In De Meerse 30 december:

Subtiele humor en poëtische
liedjes van Seth Gaaikema
Hoofddorp - De 68-jarige cabaretier Seth Gaaikema zit vijftig jaar in
het vak. In deze halve eeuw maakte
hij voorstellingen naar traditioneel
recept vol woordspelingen en oneliners, liedjes en maatschappijkritiek. Gaaikema gaat het toneel op
met een vrolijke, snelle, pittige conference. Een voorstelling maken is
altijd weer een wondertje. Dus Seth
gaat, ondanks een carrière van bijna
een halve eeuw, het toneel op met
de nieuwsgierigheid en de frisheid
van ‘Als was het de eerste keer’. Seth
Gaaikema wordt op piano begeleid
door Menno Theunissen. Deze voorstelling is te zien op dinsdag 30 december om 20.15 uur in De Meerse op Locatie. “Ik ben van de trap
af gedonderd met mijn hoofd naar
beneden. ‘K had er niet meer kunnen zijn. Maar ik bèn er nog! Springlevend! Het lot gaf me een tweede
kans en die zal ik waar maken. En
hoe! Ik kom naar uw theater met
mijn gekste, brutaalste, téderste…
en meest bevrijde show! ‘Als wat

het de eerste keer’!” Seth Gaaikema
brengt een voorstelling vol gevoelige teksten, waarin je jezelf kunt herkennen en die ontroeren. De onovertroffen taalkunstenaar met subtiele rake humor en prachtige poëtische liedjes gaat het toneel weer op,
benieuwd hoe vanavond het publiek
zal zijn. Je weet het nooit. En improviseren vindt hij heerlijk! Seth Gaaikema maakt al cabaretvoorstellingen vanaf 1968. Hierbij ligt de nadruk vooral op het maken van oudejaarsconferences. Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn
hierbij voor hem steeds belangrijke thema’s. Hiernaast is Gaaikema
ook een begenadigd tekstschrijver.
Hiervoor ontving hij verschillende
onderscheidingen. Aanvankelijk begon hij met schrijven voor Wim Kan,
maar hiernaast vertaalde en schreef
hij ook musicalteksten voor o.a. ‘Les
Miserables, ‘Elisabeth’, ‘My fair lady’ en ‘Miss Saigon’. Kaarten voor
Seth Gaaikema zijn verkrijgbaar via
de kassa van De Meerse op Locatie,

Apparatuur uit
woning weg

Het pand wordt door meerdere personen bewoond. De inbrekers hebben diverse kamers doorzocht en
een groot aantal kasten open gewrikt. De dieven zijn er vandoor gegaan met een x-box, een lcd televisie, een camera en onder andere een laptop. De politie heeft de inbraak in onderzoek.

Aalsmeer - Op woensdag 10 december is tussen kwart over drie en
half vier in de middag ingebroken
in een woning aan de Zwarteweg.

Hulp mocht niet
meer baten
Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 13
december is in een supermarkt op
het Drie Kolommenplein een bezoe-

ker onwel geworden. De 90-jarige
inwoner was in een winkelpad in elkaar gezakt. Enkele personeelsleden waren snel ter plaatse en hebben via 112 de ambulance-dienst en
de politie gealarmeerd. Ondanks reanimatie is de Aalsmeerder helaas
overleden.

Aalsmeer - “Nee, ik zal niet uitgenodigd worden bij de Wereld Draait
door, die gaan het overal over hebben, behalve over mijn boek. Ook
niet bij Pauw en Witteman, zal je net
zien dat Bart Chabot tegenover je
zit, geen woord tussen te krijgen.
Maar dat was ook niet mijn insteek
toen ik twee jaar geleden begon aan
dit boek”, vertelt Jack van de Hucksters.
En hij vervolgt: “Wat er op het podium gebeurd, is voor een ieder helder, maar wat gebeurt er achter de
schermen. De reis naar Ramperstampersveen. Waarom wordt er na
de repetitie zo gelachen. Het geheim
van het roze paard. En wat hebben
Bert en Ernie hier nou weer mee te
maken. Prangende vragen waarop
ik geprobeerd heb het antwoord te

geven in mijn boek.” In ‘Ein Festival der Liebe’ geeft Jack een kijkje achter de schermen van zijn leven als drummer van de Hucksters,
gezien vanuit zijn ogen. “Puur en alleen door de mijne”, gaat hij verder:
“Want de rest van de band zou het
heel anders hebben opgeschreven.
Maar ik ben dan ook de enige die
zit in de band, dus mijn kijk op wijkt
erg af van de rest. Ik heb in ieder
geval getracht het op een amusante manier te verwoorden, of ik daar
in geslaagd ben laat ik geheel aan
de lezers over. En denk nou niet, ik
kom er toch niet in voor. De kans is
heel groot van wel. Verder hoop ik
dat de lezers er net zoveel lol aan
beleven, als ik bij het schrijven heb
gehad”, besluit drummer en nu dus
ook schrijver Jack.

werkstukken en voor Natuurtalent.
Dit programma op het Amstelveen
College wordt gekozen door leerlingen die al een eigen interesse hebben voor de natuur en natuurwetenschappen, die graag experimenten
doen en willen onderzoeken en ontdekken. Voor de inrichting van de
nieuwe lesruimte ontving de school
subsidie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, in het
kader van de promotie van bêtavakken. Tijdens de opening op 15 december presenteerden de leerlingen van Natuurtalent tentoonstellingsobjecten, zogenaamde exhibits.
Deze objecten demonstreren allemaal een ander natuurkundig verschijnsel of technisch principe.

‘Social Animal’ laat zich van
zijn beste kant zien in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Op de bühne van de bovenzaal in ‘de Oude Veiling’ trad afgelopen zaterdagavond Social Animal op. De band, bestaande uit Bas Bouwense,
Herman van Zon, Nico en Hans Prent en Ron Schalkwijk presenteerden tevens
hun CD. De vijf lieten zich van hun beste kant zien en het publiek kon de stijl
van de heren zeer zeker waarderen. Geen oppervlakkige teksten, maar muziek
en repertoire met een diepere inhoud. Met de CD ‘Sarcasm is killing me’ wil
Social Animal zijn serieuze en oprechte kant laten zien en dat is gelukt.

Afscheid rector Peter Sijm
op Amstelveen College
Gezellige kerstzang in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer die zaterdag
jl. gevuld was met tal van kerstkraampjes.

Brulboeien, boeken en nog veel meer

Gezellige drukte op de
kerstmarkt in ‘Aelsmeer’
Aalsmeer - De kerstmarkt die afgelopen zaterdag in Zorgcentrum
Aelsmeer werd gehouden stond helemaal in teken van gezelligheid.
Het was er een drukte van belang
en niet alleen met bewoners. Menigeen probeerde een parkeerplaatsje in de buurt te vinden om
even te komen kijken. Altijd leuk om
voor een appel en een ei te snuffelen tussen leuke kerstcadeautjes,

zelfgemaakte wenskaarten of tweedehands boeken. Je kon gerust alle
tijd nemen want, anders dan de bekende kerstmarkten buiten, stond je
hier lekker warm.
Een overdekte kerstmarkt heeft zo
zijn voordelen... Het optreden van
het koor ‘de Brulboeien’ zorgde er
voor dat de ‘feest-’ of in dit geval de
‘kerstvreugde’ nog meer verhoogd
werd!

Er was van alles te koop op het gebied van kerstcadeautjes en de kraampjes
hadden dan ook veel aanloop.

Amstelveen - Op 15 december
heeft Peter Sijm afscheid genomen
als rector van het Amstelveen College. Bijna 7 jaar bekleedde hij deze
functie. Hij was de drijvende kracht
achter diverse positieve ontwikkelingen op de school.
In zijn rectorperiode is de financiële
situatie van het Amstelveen College
sterk verbeterd, zijn de eindresultaten van de leerlingen omhoog gegaan, zijn nieuwbouwplannen voor
de school in gang gezet en is het
leerlingenaantal toegenomen. Op
de twee locaties, Startbaan en Tulpenburg, zitten nu samen 1425 leerlingen. Het vertrek van Sijm valt in
een periode dat er onderhandelingen gaande zijn over verzelfstandiging van de school.
Het vertrek van de rector houdt
hiermee geen verband. Rector Sijm
had al geruime tijd geleden aan het
schoolbestuur aangegeven dat hij
een sabbatical wilde. Hij gaat binnenkort op wereldreis. Wat hij daar-

na gaat doen staat nog niet vast.
Mark Manders, nu nog directeur
onderwijs van de school, neemt de
taken van de rector over.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Karmel Aalsmeer aan de Stommeerweg 15 heeft een kleine kapel
in huis. Zij stelt al jaren deze kapel
open om een meditatieve viering te
houden.
Het eerstvolgende Taizégebed is op
vrijdagavond 19 december vanaf
20.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U/jij
bent van harte welkom.

Zondag levende kerststal
op de geitenboerderij

Nieuw Science lokaal
voor Amstelveen College
Amstelveen - Op 15 december
heeft het Amstelveen College, locatie Startbaan, het nieuwe Science
lokaal geopend. Dit is niet zomaar
een lesruimte. Het is een lokaal dat
is voorzien van allerlei extra voorzieningen voor de exacte vakken. De
grote lesruimte beschikt onder andere over een wagen met zestien
laptops, een digitaal schoolbord en
extra gas-, water- en elektra- en
computervoorzieningen, die visa satellieten in het plafond bereikbaar
zijn. Daardoor kunnen lesprogramma’s veel beter worden vormgegeven. Behalve voor de reguliere exacte vakken wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, gaat het lokaal
ook worden gebruikt voor profiel-

dacht. Is het gewoon gezellig of is
het een feest van vrede en liefde?
Of zit er meer achter? Waar gaat het
echt over?
Op zondag 21 december wordt een
feestelijke samenkomst met uitleg
van dominee Andre Jansen en muziek van de band Face to Face gehouden in de Lijnbaankerk aan de
Lijnbaan 5. Iedereen is van harte uitgenodigd. De toegang is gratis en
vanaf 16.00 uur wordt iedereen verwelkomd met een drankje. De samenkomst begint om 16.30 uur en
duurt ongeveer een uur.

Amstelveen - In geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse
Bos wordt op zondagmiddag 21 december vanaf 12.00 uur een levende
kerststal georganiseerd.
Een Engelenkoor zal er bekende en
minder bekende kerstliedjes ten gehore brengen. Bezoekers hebben

BonBini disco Nieuwjaarsgala
Aalsmeer - Maandag 29 december
is het weer feest in discotheek Bon
Ami aan de Dreef. Iedereen tussen
de 12 en 15 jaar oud is welkom op
de BonBini New Year. De dresscode is natuurlijk gala. Stropdassen en
lange jurken dus. De BonBini disco
wordt georganiseerd door Stichting
de Binding in samenwerking met
discotheek Bon Ami. Koop je een
kaartje in de voorverkoop, dan betaal je 5 euro. Dit kan bij de Bindingzolder in Kudelstaart op dinsdag en
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. En
natuurlijk bij de BindingBoven in de
Zijdstraat 53. Bij de BindingBoven
kun je terecht tijdens de inloop op
donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Koop je een kaartje aan de deur dan
betaal je 6 euro. Om acht uur mag
je naar binnen en om elf uur mag je
pas weer naar buiten. Je kunt dus
niet eerder naar huis! Aan ouders
de oproep om hun kinderen zoveel
mogelijk te brengen en te halen. Tijdens de disco wordt er geen alcohol

geschonken. Wil je meer informatie?
Kijk dan even op de hyves en word
gelijk lid. Kijk op bonbini-disco.hyves.nl of op de site van de Binding:
www.debinding.nl of stuur een mailtje naar tessa@debinding.nl.

Kerstborrel met
Vluchtheuvel
Rijsenhout - Vrijdag 19 december
wordt er een kerstborrel geschonken op de Werf. Om 18.00 uur wordt
de eerste fles open gemaakt. De organisatie is in handen van het team
van de Vluchtheuvel. De jongens
en meiden nodigen eenieder uit te
komen genieten van een gezellige avond in kerstsfeer met warme
drankjes en sfeervolle muziek. De
Vluchtheuvel is vanwege dit initiatief vrijdag dicht.

gratis toegang en worden van harte
uitgenodigd mee te zingen!
Bij een stalletje kan geproefd worden van glühwein en erwtensoep
volgens eigen recept en buiten in de
kou worden warme oliebollen gebakken.
Iedereen is welkom!
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Lions Ophelia voor goed doel
actief op decembermarkt
Aalsmeer - Ook dit jaar is Lions
Club Aalsmeer Ophelia aanwezig op
de decembermarkt in het centrum
op vrijdag 19 december. De Lions
kraam staat in de Zijdstraat, op het
pleintje van de Doopsgezinde kerk.
Op het verwarmde terras kunnen
bezoekers genieten van heerlijke
glühwein, warme chocolade melk
of erwtensoep. Voor de kinderen is
er ook dit jaar weer het springkussen. Tevens kan bij de kraam wijn
gekocht worden voor bij het kerstdiner of voor de oudejaarsavond. Via
intekenlijsten kan de bestelling worden opgegeven. Natuurlijk is de opbrengst van dit alles weer voor een
bijzonder goed doel. De dames van
Aalsmeer Ophelia ondersteunen dit
seizoen het initiatief van de Stichting Posso Ajudar Posso. Ajudar is
Braziliaans voor “Mag ik helpen?”
Dat is de vraag die de Stichting Posso Ajudar stelt aan de bevolking van
de staat Sergipe in het noordoosten

van Brazilië. Aanleiding voor het oprichten van de stichting is de situatie
rond de kinder intensive-care van
het João Alves Filho ziekenhuis in
Aracajú, de hoofdstad van Sergipe.
Soms komen de patiëntjes van honderden kilometers ver en hebben
hun ouders geen verblijfplaats in
Aracajú. Voor het genezingsproces
van kinderen is het belangrijk dat
hun ouders in de buurt zijn. Kinderarts Neoly Rocha van het João Alves
Filho ziekenhuis bevestigt dat: “We
zien dat een ernstig ziek kind vaak
sneller geneest is als de ouders in
de buurt zijn. Bovendien kunnen wij
via de ouders ook beter met de kinderen communiceren.” De bouw van
een logeerhuis voor ouders van patiëntjes op de kinder intensive care
van het João Alves Filho ziekenhuis
in Aracajú is dan ook het eerste project van de Stichting Posso Ajudar.
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.hulpdirect.org.

Proefavond van C1000:
Eén groot feest!
Aalsmeer - Dinsdag, 9 december
organiseerde C1000 Koster voor
de tweede keer een kerstproefavond. Klanten konden ’s avonds in
de winkel van wel veertig proeverijen genieten. Er was live muziek, een
sneeuwkanon en een heuse kok. Dit
jaar begon de kerst echt in de Ophelialaan. De winkel was om zeven
uur even dichtgegaan om omgetoverd te worden tot proeverijparadijs.
Toen de deuren om 20.00 uur weer
opengingen, stonden er rijen mensen voor de deur te wachten. Buiten
had men al een heerlijk bakje warme chocolademelk gekregen. Het
multi-instrumentaal muziekduo De
Flageolettes gaf iedereen een muzikaal welkom en de klanten kregen een oliebol, zelf gebakken door
de medewerkers van C1000 Koster.
Daarna was er een overdaad aan
proeverijen en demonstraties. Denk
aan gevulde dadels met roomkaas,
Parmesan reggiano tagliatelle, kip
Noël, quiche, speculaasijs, raclette,

salades, leijelanderham, bonbons
en een chocoladefontein. In het hart
van de supermarkt was een heuse kok bezig met het bereiden van
feestelijke gerechten om de mensen
te inspireren. De mensen keken hun
ogen uit naar de bordjes met daarop
feestelijk opgemaakt bijvoorbeeld
gekarameliseerde witlof, gegarneerde carpaccio, varkenshaas wellington of een heerlijke briesalade met
frisse aardbeien.
De medewerkers van C1000 Koster waren natuurlijk feestelijk uitgedost en boden de klanten van alles aan. Wie de winkel verliet, kreeg
een doosje bonbons van twee kerstvrouwtjes. Als mensen nog twijfelden of C1000 Koster wel de supermarkt is om kerstinkopen te doen,
dan was die twijfel op deze proefavond volledig weggenomen. De
vriendelijke medewerkers van C1000
Koster kregen vele enthousiaste reacties van de klanten, die vol inspiratie naar huis gingen.

Trendy uitstraling afvalbedrijf

Nieuwe designer outfit
voor De Meerlanden

Start verkoop professioneel
vuurwerk bij Rinus Bon
Kudelstaart - De trend naar mooi
en groot siervuurwerk zet door. Deze ontwikkeling is al een aantal jaren bezig en is dit jaar weer duidelijk terug te zien in de collectie bij
Rinus Bon. Zo is de Crown Collectie
ruim vertegenwoordigd en bestaat
dit jaar uit ruim 36 verschillende artikelen. Een verbluffende groei van
professionele cakes!
Er zijn maar liefst 12 nieuwe potten bij gekomen, waarvan 6 nieuwe
500 grams cakes. Dit is het maximale hoeveelheid kruid die per artikel
verwerkt mag worden.
U kunt nu al uw vuurwerk bij Rinus
Bon bestellen. De voorverkoop is
begonnen en tot en met woensdag
24 december profiteert u tot 50 pro-

cent gratis extra vuurwerk!
U kunt uw bestellijst inleveren in
de winkel aan de Kudelstaartseweg, tevens kunt u net als vele andere uw vuurwerk online bestellen,
op www.rinusbon.nl staat een link
naar onze professionele vuurwerk
webshop. Telefonisch is ook mogelijk via 0297-360041. Maandag 29
tot en met woensdag 31 december
is de losse verkoop, op deze dagen
mag u het vuurwerk gelijk meenemen. De winkel aan de Kudelstaartseweg staat dan volledig in het teken van vuurwerk, met onder andere een zeer groot aanbod professioneel vuurwerk, een dvd-presentatie,
gratis oliebollen, deskundig advies
en veel gezelligheid.

Rijsenhout - Afgelopen maandag 15 december was Rijsenhout
voor even ‘fashion capital’ van de
Haarlemmermeer. In de donkerte van de vroege morgen verschenen een zestal bijzondere topmodellen in nieuwe designer outfits op
een felverlichte catwalk voor een
enthousiast publiek: de medewerkers van De Meerlanden. Afvalbedrijf De Meerlanden presenteerde om 7.00 uur haar nieuwe huisstijl aan de medewerkers. Bijna alle verschillende soorten afvalinzamelings- en reinigingswagens rolden over de milieustraat in Rijsenhout. Deze was voor de gelegenheid
omgetoverd in een heuse catwalk,
of misschien beter, carwalk. Luisterend naar de duo-presentatie van
directeur Ger de Jong en chauffeur
Marcel Broertjes en genietend van
‘koek en zopie’ zagen de toeschouwers de nieuwe kleuren op de wagens aan zich voorbij trekken.

ophalen van bedrijfsafval tot haar
hoofdtaken. Daarnaast onderneemt
De Meerlanden diverse innovatieve
projecten op het gebied van duurzaamheid. Bij een sterk gegroeid
bedrijf hoort een nieuwe, frisse uitstraling.
De vertrouwde kleuren blauw en wit
blijven behouden, maar zijn in een
nieuw modern jasje gegoten. Geheel in de lijn van de ontwikkeling
van het materieel waar het afvalbedrijf mee werkt; dat is door de jaren
steeds moderner en professioneler
geworden. De drie pijlen in het logo waar het bedrijf mee werkt zijn in
de nieuwe huisstijl een cirkel, waar
hetvoorheen drie pijlen waren die
van elkaar weg liepen. Nu het afval
steeds beter gescheiden wordt wil
De Meerlanden met de cirkel aantonen dat zoveel mogelijk afval weer
als grondstof gebruikt wordt.

Jubileum
In 1997 opgericht, vierde De Meerlanden in 2007 haar 10-jarig jubileum. Het bedrijf is in die tijd gegroeid van afvalinzameling en reiniging in twee gemeenten - Haarlemmermeer en Aalsmeer - naar afvalinzameling en reiniging in tien gemeenten. Naast deze werkzaamheden behoren onder andere ook het
composteren van gft-afval en het

Nieuwe aanwinst voor Kinderhof
Aalsmeer - Stichting Kinderhof
Aalsmeer heeft er een nieuwe aanwinst bij: een eigen Opel Vivaro busje. Dit vervoermiddel wordt ingezet
om kinderen van de voor- en naschoolse opvang in Aalsmeer Oost
van de basisscholen naar Kinderhof te brengen en andersom. Donderdag 11 december werd het busje tijdens het personeels eindejaarsfeest als verrassing aan de medewerkers gepresenteerd. De Opel Vivaro biedt plaats aan acht personen
en een chauffeur. Door zelf een busje aan te schaffen, wordt het vervoer
tussen de bassischolen in Aalsmeer
Oost en de vestiging van Kinderhof
heel eenvoudig. Kinderhof is sinds
eind november gevestigd op een
Veel ledenaandacht voor de prototypen van de uniforme stapelwagen.

prachtige locatie aan de Machineweg in het voormalige schoolgebouw van De Brug. Het gebouw is
helemaal opgeknapt en biedt zowel
binnen als buiten veel ruimte om te
spelen, leren en prettig te verblijven.
De sleutel van het busje is door directeur Miekje Hoffscholte van Kinderhof overhandigd aan Lia Drost,
de vestigingsmanager Aalsmeer
Oost. Kinderhof hoopt dat het voertuig in de nabije toekomst ook gebruikt kan worden voor een samenwerkingsproject met het ROC Amsterdam. Kinderhof vangt daarbij de
kinderen op van ouders, die gelijktijdig op dezelfde locatie lessen volgen. Voor meer informatie: www.
kinderhof.nl.

Kinderhof-directeur Miekje Hoffscholte (rechts) overhandigt de sleutels van
het nieuwe busje aan de vestigingsmanager van Oost, Lia Drost.

Jaarvergadering FloraHolland

Veel belangstelling voor
prototypen stapelwagens

Actiemaand reisbureau De Arend

Aalsmeer - “Het jaar 2008 bracht
ons een klimaatcrisis, een energiecrisis en een kredietcrisis”, zei bestuursvoorzitter Gerrit Ravensbergen donderdagavond 11 december
in zijn openingsspeech op de ledenvergadering van FloraHolland in
Naaldwijk. “Toch is het goed om de
klaagzang over de economie voor
onze sector wat te relativeren. De
werkelijkheid in de sierteelt is dat
we nog steeds onze volumes verkopen, al valt de prijsvorming tegen en
stijgen de kosten. Dit vak laat zich
niet zo maar uit het veld slaan”. De
ruim 450 aanwezige coöperatieleden gingen tijdens de vergadering
akkoord met het jaarplan en de begroting voor 2009.

Aalsmeer - De hele maand november was het actie-maand bij Holland
International Reisbureau De Arend
in de Zijdstraat. Er stond een gevulde koffer waarvan het gewicht geraden mocht worden. Veel mensen
namen de moeite om even binnen
te lopen.
Iedereen kon meedoen en tilde enthousiast de koffer op. Het blijkt nog
niet mee te vallen om een gewicht
te schatten. De antwoorden waren
zeer uiteenlopend, van 9 tot 23 kilo!
Toch zijn er drie winnaars. De hoofd-

Samenwerking sleutelwoord
Over de zichtbare ontwikkeling van
de fusie-organisatie tot één FloraHolland-bedrijf zei algemeen directeur Timo Huges: “Al is ons niet alles gelukt, we hebben wel veel gerealiseerd. Zoals één bemiddelingsorganisatie, concrete plannen voor
de uniforme stapelwagen, één uniforme aanvoerbrief en één Denensaldo, zes miljoen euro contributie
– door aanvoerders minder te betalen – en drie miljoen euro inkoopvoordeel. Maar ook voor 2009 geldt:
om onze meerwaarde te behouden
verbeteren we onze dienstverlening.
We bouwen verder op onze coöperatieve kracht. Samenwerking is
daarbij het sleutelwoord.”

Mevrouw Bos raadt juiste
gewicht van koffer!
prijs, een reischeque van 250 euro,
ging naar Mevrouw Bos (zie foto).
De twee koffers zijn naar de familie Rus en de heer Sewgobind gegaan. Alle winnaars van harte gefeliciteerd! Overigens heeft u vanaf deze week weer een reden om
bij reisbureau De Arend binnen te
lopen. De nieuwe zomergidsen zijn
namelijk uit! Kom langs en profiteer
weer van veel (vroegboek)-voordelen. Bij elke boeking wordt enorm
strandlaken of een fijne fleece-deken cadeau gedaan.

Basistarief Connect omlaag
Financieel directeur Erik Leeuwaarden stond stil bij de begroting. Voor
2009 wordt een kleine omzetgroei
(van 1 procent) verwacht. Contributie, klokprovisie en het servicetarief
van FloraHolland Connect blijven

in 2009 gelijk aan dit jaar. Het basistarief van Connect daalt van 1,6
procent naar 1,5 procent. “Gezien
de terughoudende omzetprognose
hebben we het tempo van onze investeringen iets teruggeschroefd”,
zei Leeuwaarden in zijn toelichting
op de cijfers. “Toch ligt er een jaarplan met ambitie”.
Raad van commissarissen
De heren J.G.W. (Jan) Batist en
A.J.L. (Abel) Slippens traden nieuw
toe tot de raad van commissarissen
van FloraHolland. Batist heeft samen met zijn vrouw en zoons een
gerberabedrijf van ruim vijf hectare
in Made. Hij maakte al eerder deel
uit van het bestuur van Bloemenveiling Holland. Slippens was tot september 2008 voorzitter van de directie van de (beursgenoteerde) Sligro
Food Group.
Twee leden van de raad van commissarissen, de heren A. (Thom) de
Bruijn en C. (Cees) van Woudenberg, traden af en waren niet herkiesbaar. Beiden werden door bestuursvoorzitter Ravensbergen onderscheiden met de FloraHolland
Diamant.
Prototypen stapelwagen
Veel belangstelling hadden bezoekers van de ledenvergadering voor
de prototypen van de nieuwe uniforme stapelwagen. De stapelwagens werden door de leden kritisch
bekeken en getest. Begin volgend
jaar komen de prototypen naar de
FloraHolland-vestigingen. Vanaf het
derde kwartaal zijn er testseries beschikbaar voor kwekers en kopers.
Volgens plan worden de eerste FloraHolland- stapelwagens eind 2009
gemodificeerd en teruggeplaatst in
het proces.

Kerst koopavonden in Centrum
Aalsmeer - Met kerst in het vooruitzicht bieden de winkeliers in het
Centrum u de mogelijkheid om ook
in de avonduren uw laatste inkopen
voor onder de kerstboom te doen.
Op maandagavond 22 en dinsdagavond 23 december is een groot
aantal winkels in het Centrum geopend. Kom lekker winkelen in het
sfeervolle verlichte centrum van
Aalsmeer voor uw laatste kerst-in-

kopen. Gezellig zoeken door de
winkels naar dat ene presentje. Het
zal in het Centrum met een bijzonder gevarieerd winkelaanbod vast
en zeker lukken! Tijdens de koopavonden is er meer dan genoeg gratis parkeergelegenheid op het Drie
Kolommenplein het Raadhuisplein
en het Praamplein. Kijk voor meer
informatie op: www.aalsmeercentrum.nl.

Amsterdam Airport Schiphol

Vernieuwde bushaltes met
actuele reisinformatie
Schiphol - Op 12 december zijn
door portefeuillehouder Tjeerd Herrema van de Stadsregio Amsterdam
en Roel Hellemons, Director Operations van Amsterdam Airport Schiphol, de vernieuwde bushaltes met
actuele reisinformatie op Schiphol
officieel in gebruik genomen. De
laatste maanden is hard gewerkt
om het OV-netwerk op Schiphol een
kwaliteitsimpuls te geven. Zo zijn
de bushaltes op het Schipholterrein vernieuwd en zijn de haltes beter toegankelijk gemaakt voor minder valide reizigers.
Bij de belangrijkste haltes en bij het
busstation bij Schiphol Plaza zijn
schermen geplaatst die de reiziger
van actuele reisinformatie voorzien.
Op het busstation is tevens een per-

ronoverkapping aangebracht. Nu
kunnen de 30.000 dagelijkse busreizigers op Schiphol Plaza droog
op de bus wachten, beschikken ze
over actuele reisinformatie en kunnen ze gelijkvloers instappen. De
Stadsregio Amsterdam heeft aan
deze verbeteringen 3,8 miljoen subsidie bijgedragen. Schiphol behoort
tot de vijf grootste en belangrijkste
OV-knooppunten in Nederland. Samen met Amsterdam Airport Schiphol werkt de Stadsregio Amsterdam
aan de kwaliteit van het openbaar
vervoer met als doel het reizen voor
de passagier toegankelijker, betrouwbaarder en sneller te maken.
Met een hoogwaardig OV willen de
partijen een volwaardig alternatief
voor de auto bieden.
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Wel of niet aan de
haal met dvd’s?

Beslissing Uithoorn begin volgend jaar

‘Gemeenschappelijke regeling
is logisch vervolg’
Aalsmeer - Ook de gemeenschappelijke regeling Aalsmeer-Uithoorn
stond op de agenda van het beraad
afgelopen donderdag. De CDA-fractie onderschrijft de uitgangspunten
zoals vastgelegd in deze gemeenschappelijke regeling Aalsmeer-Uithoorn en voor deze fractie is dit een
logisch vervolg op de in 2002 ingeslagen weg en de fractie is er van
overtuigd dat de samenwerking een
grote meerwaarde heeft voor beide gemeenten. De fractie is blij met
het positief advies van de ondernemingsraad en deelt de mening van
het college dat het bestuurlijk eindbeeld nog niet is bepaald en de
fractie roept het college op om samen met de collega’s in Uithoorn
met een voorstel te komen welke
keuzes er voor de nabije toekomst
gemaakt moeten worden.
Toch is er helaas een probleem,
want in Uithoorn zal dit jaar zeker
geen besluitvorming over de regeling plaatsvinden en wat zijn hiervan
de consequenties? De wens van de
CDA-fractie is verder dat er in het
eerste kwartaal van 2009 een bijeenkomst georganiseerd wordt met
de raden van beide gemeenten. De
Pactfractie geeft aan dat er nu duidelijkheid is gegeven aan de ambtelijke organisatie, maar er zijn nog

wel wat zorgpunten. Alle scenario’s
zullen duidelijk in kaart gebracht
moeten worden met alle denkbare plussen en minnen en alle mogelijke varianten. De VVD-fractie is
het er mee eens dat er een gemeenschappelijke regeling komt. Het
is wel noodzakelijk om dit voor de
ambtenaren goed in orde te krijgen
zodat er geen onrustgevoelens de
kop opsteken. Verder waarschuwt
de fractie voor een mogelijke tweede of derde bestuurslaag en wordt
aangegeven dat er nu stappen worden ondernomen zonder dat er een
einddoel is geformuleerd.
De AB-fractie geeft aan de open
en eerlijke manier van discussie te
prijzen. De reactie van de ondernemingsraaf en de directie is bij deze
fractie ook goed gevallen. Verder wil
de AB-fractie de toekomstmogelijkheden best bekijken en een discussie om wel of niet tot één gemeente te worden best aan wil gaan. Burgemeester Pieter Litjens geeft aan
dat hij verwacht dat Uithoorn in de
maand januari 2009 een besluit zal
nemen. Het betekent wel dat er enkele kunstgrepen zullen moeten
plaatsvinden in de tussenliggende
periode en dat betekent wel wat extra werk. Het voorstel wordt later op
de avond raadsbreed gesteund.

NOS blikt terug
op Paralympics
Aalsmeer - Op maandag 29 december van 18.57 tot 19.48 uur
wordt op Nederland 2 teruggegaan
naar de Paralympische Spelen die
in China plaatsvonden. De mooiste
Paralympische sportbeelden, herinneringen van een aantal Paralympische topsporters, waaronder Mirjam de Koning en een gesprek tus-

sen Erica Terpstra en Froukje Jansen komen aan bod.

Geen overschrijdingen LVNL
van milieuregels Schiphol

Aalsmeer - Luchtverkeersleiding
Nederland heeft in het op 31 oktober geëindigde gebruiksjaar geen
enkele milieuregel voor het gebruik
van Schiphol overschreden. Het is
voor het eerst sinds het van kracht
worden van deze regels in 2003 dat
LVNL een gebruiksjaar zonder overschrijdingen heeft afgesloten. LVNL
verwacht bovendien deze prestatie ook in het op 1 november jl. gestarte gebruiksjaar te kunnen verrichten. LVNL heeft zich bij de begeleiding van het luchtverkeer van
en naar Schiphol te houden aan elf
wettelijke regels voor het gebruik
van banen en het luchtruim rondom de luchthaven. Per regel is een
norm vastgesteld voor het toegestane aantal afwijkingen. Deze normen
mogen aan het einde van een gebruiksjaar, de periode van 1 november tot en met 31 oktober, niet zijn
overschreden. Afwijkingen om reden van veiligheid worden niet meegerekend. De afgelopen gebruiksjaren heeft LVNL binnen de normen
van de regels steeds beter gepresteerd. Het vorige maand geëindigde
gebruiksjaar 2008 stond in het te-

ken van de start van een aantal experimenten waartoe door de deelnemers aan het overleg onder leiding van Hans Alders over de ontwikkeling van Schiphol was besloten ter vermindering van geluidoverlast. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft toestemming voor deze experimenten verleend. Afwijkingen van de regels als gevolg van deze experimenten worden gedurende
de looptijd van het experiment LVNL
niet aangerekend. Eén van deze experimenten betrof de test van nieuwe vertrekroutes vanaf de Zwanenburgbaan in noordelijke richting.
Een ander experiment heeft betrekking op de regels voor het nachtelijk gebruik van Schiphol. Deze regels gelden tot 06.00 uur. Tijdens
de proef volgt LVNL de procedures
voor de nacht in principe tot 06.30
uur. Ook de afwijkingen van de regels als gevolg van bijzondere situaties worden LVNL niet aangerekend. Dit was het geval na de vondst
in juni jl. van een vliegtuigbom uit de
Tweede Wereldoorlog nabij Vijfhuizen waardoor de Polderbaan enige
dagen niet gebruikt kon worden.

Hornmeer vergadering vervalt
Aalsmeer - De wijkraadvergadering van de Hornmeer die voor
donderdag 18 december gepland
stond gaat niet door. Oorspronkelijk zou er die avond voor de bewoners van de Waterhoenstraat gelegenheid zijn de ontwerpen voor herinrichting van de straat te bekijken.
Deze zijn gemaakt naar aanleiding
van de bewonersavond in oktober.
Maar helaas zijn de tekeningen nog
niet helemaal klaar. Waarschijnlijk
wordt dit nu januari. De voorlopige
ontwerpen zijn te zien op de website van de wijkraad: www.wijkraden-aalsmeer.nl, zie onder Hornmeer/waterplan/Waterhoenstraat.
Opmerkingen over deze ontwerpen
kunt u sturen naar het emailadres

van de wijkraad. De data voor de
Hornmeer wijkraadvergaderingen
2009 vindt u ook op de website van
de wijkraad. De wijkraad stelt het op
prijs ook uw mening te horen over
zaken in de Hornmeer. Kom daarom
ook in het volgende jaar regelmatig naar de wijkraadvergaderingen
en blijf op de hoogte van het nieuws
en ontwikkelingen in de Hornmeer.
Stuur uw vragen en/of opmerkingen via een e-mail naar wijkraadhornmeer@hotmail.com of
een
briefje naar het secretariaat van de
wijkraad: Meervalstraat 4, 1431 WG
Aalsmeer. En kijk regelmatig op de
website: www.wijkraden-aalsmeer.
nl. Onder het kopje Hornmeer vindt
u het laatste nieuws uit de wijk.

Daklokalen op brede school

Catharina Amalialaan week
dicht door hijswerkzaamheden

Aalsmeer - In de week van 12 tot
17 januari zal aannemer Matrix
Bouw op werkdagen tijdens werkuren een kraan plaatsen voor de
bouw van de daklokalen op de brede school de Mikado. Voor de veiligheid zal tijdens de hijswerkzaamheden de Catharina Amalialaan bij de
school helemaal afgesloten worden.
In de parkeervakken langs de kanten van de straat kan dan niet geparkeerd worden. De parkeerhavens
bij obs De Zuidooster en bij kinderopvang Lievepop zullen tijdens de
hijswerkzaamheden wel bereikbaar
blijven. Begin januari zal de aannemer borden met een vooraankondiging plaatsen. Tijdens de afsluiting

van de Catharina Amalialaan zullen
routes worden aangegeven waar
de bewoners de wijk kunnen verlaten. In de periode tot eind februari zal de kraan opnieuw regelmatig
materialen moeten ophijsen, waardoor ook dan de Catharina Amalialaan bij de brede school de Mikado
afgesloten wordt voor auto’s, fietsers en voetgangers.
De gemeente Aalsmeer vraagt ouders om hun kinderen tot eind februari zoveel mogelijk via de Koningstraat naar school of kinderopvang te brengen. Overigens is de
Koningstraat bij de Mikado alleen
voor voetgangers en fietsers bereikbaar.

Aalsmeer - Op vrijdag 12 december is even voor een uur in de middag een winkeldief op heterdaad
betrapt in een supermarkt aan de
Aalsmeerderweg. Personeelsleden
zagen een bezoeker twee dvd’s in
zijn binnenzak stoppen. De 34-jarige uit Den Haag is door de personeelschef aangesproken en de politie is gebeld. De man is uit de winkel
gezet. Omdat de Hagenaar de kassa
nog niet gepasseerd was, is poging
tot diefstal genoteerd. De zaak gaat
naar justitie.

Onderhoud voor
seringenakkers

Vragen over beheer van brede school De Mikado

Is bibliotheek in Oost op
eerste plaats voor jeugd?
Aalsmeer - De VVD-fractie maakte tijdens het beraad en de raad afgelopen donderdag gebruik van de
rondvraag door op te merken dat de
bibliotheek in Aalsmeer-Oost niet
dezelfde mogelijkheden biedt als
voorheen de bibliobus. De dienstverlening in Mikado is voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Volwassenen
krijgen informatie via een folder in
de hal en hierin staat te lezen dat
zij tegen vergoeding van 1 euro een
boek kunnen lenen en dit boek is
dan later af te halen. De VVD-fractie
wil weten of dit van tevoren bekend
was? Verder wil de fractie weten
hoe het zit met de bibliotheek die
de school zelf aanhoudt. Wethouder
Jaap Overbeek geeft aan verrast te
zijn dat de VVD deze vraag stelt over
de mediatheek. In het raadsbesluit
is indertijd gekozen voor een Brede School met een mediatheek voor
kinderen van 0 tot 12 jaar en hij is

het niet eens dat er door de school
een minibibliotheek wordt aangehouden en zegt toe een en ander
nog eens in het directeurenoverleg
aan de orde te stellen.
Ook het beheer van Mikado geeft
aanleiding tot vragen bij de VVDfractie. De gebruiker moeten in de
avonduren de sleutel ophalen bij de
conciërge en er is verder geen toezicht. Er is al wateroverlast geweest
en er stonden ook nog diverse deuren open, bijvoorbeeld naar de bibliotheek. Verder is het onmogelijk om mobiel te bellen in het gebouw. Wethouder Jaap Overbeek
geeft aan dat het gebruik van Mikado zich voornamelijk richt op de
gymnastieklokalen en dat de beheerder van De Bloemhof de supervisie heeft over Mikado. De wethouder geeft aan, dat hij het beheer nog
eens zal opnemen met ESA. De ABfractie wil graag weten waar het be-

drag van 30 duizend euro voor beheer aan wordt besteed en wil graag
een overzichtje zien bij de eerstvolgende raadsvergadering.
Oud en nieuw-viering
De PACT-fractie vraagt aandacht
voor de Oud en Nieuwviering en de
mogelijke overlast. Wethouder Jaap
Overbeek heeft stevige gesprekken
met jongeren gehad in onder andere Aalsmeer-Oost en Kudelstaart. In
de Oudejaarsnacht zijn er activiteiten in zowel Bon Ami als de N201
en ook dit jaar is er weer busvervoer geregeld en burgemeester Pieter Litjens geeft aan dat er politie
op straat zal zijn. Op verzoek van
de AB-fractie wordt een ingekomen
brief betreffende verkeerssnelheid
Karperstraat en de verkeerssituatie
rondom Mikado via het presidium
geagendeerd voor de eerstkomende vergadering.

Bedrijfsleven vraag twintig
miljoen extra voor N201
Aalsmeer - Het georganiseerde
bedrijfsleven in Noord-Holland en
Utrecht dringen bij de Tweede Kamer erop aan twintig miljoen euro
extra uit te trekken voor capaciteitsvergroting van de provinciale weg
N201. De Tweede-Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat vergadert deze dagen over de investeringsplannen van minister Eurlings.
De werkzaamheden aan de N201,
de cruciale verbinding langs Schiphol en bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer naar rijkswegen
A4 en A2, zijn mede op aandringen
van het bedrijfsleven in volle gang
en moeten onverminderd worden
voortgezet. Tot deze werkzaamheden behoort ook de aanleg van een

aquaduct van twee keer één baan
op de provinciegrens Noord-Holland – Utrecht. Voortschrijdend inzicht leidt echter tot de conclusie
dat dit ontoereikend is. “We hebben
een aquaduct van minimaal twee
keer twee baans nodig”, zegt Freek
de Jong, voorzitter VNO-NCW Amstelland en Meerlanden. “De provincie Noord-Holland berekent op
dit moment de benodigde capaciteit op basis van nieuwe gegevens
over mobiliteitsgroei, aanwas bedrijventerreinen en woningbouw, maar
met gezond verstand weet je al wat
daaruit zal komen.”
De Kamers van Koophandel van
Amsterdam en Midden Nederland,
vervoersorganisaties TLN en EVO

en werkgeversorganisaties VNONCW Midden en VNO-NCW West
prijzen de studie naar verdere verbetering van de N201. De provincie
Utrecht loopt erop vooruit door in
haar herziene coalitieakkoord voor
een twee keer twee baans aquaduct te pleiten en hiervoor geld uit
de rijkskas vrij te willen laten maken. De Jong: “Ik wil de Tweede Kamer op het hart drukken ook zo op
de ontwikkelingen te anticiperen en
extra te reserveren voor het verbreden van het aquaduct in de N201.
Als we later tot de conclusie moeten
komen dat twee keer één baan niet
volstaat, kost het zeker een drievoud
van die twintig miljoen om er twee
rijbanen bij te krijgen.”

Raad en klankbordgroep positief
over plan Mijnsheerlyckheid
Kudelstaart - Op donderdag 11 december heeft de gemeenteraad van
Aalsmeer het nieuwbouwplan dat in
het centrum van Kudelstaart komt
positief ontvangen.
Al eerder hadden de politieke partijen zich enthousiast uitgelaten over
het plan. Ook de klankbordgroep is
positief. De eerste klankbordgroepbijeenkomst vond plaats op 20 november om belanghebbenden mee
te laten denken over het nieuwe
project Mijnsheerlyckheid in het
centrum van Kudelstaart. De klankbordgroep wordt vertegenwoordigd
door de Vrouwenadviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving, de Seniorenraad, Habi-

on, basisschool De Graankorrel, gemeente Aalsmeer, winkeliersvereniging, participatieraad gehandicaptenbeleid, de Dorpsraad en omwonenden. De leden van deze partijen
waren positief over het plan. Nu de
gemeenteraad eveneens groen licht
heeft gegeven aan het plan, kan er
voorzichtig worden gestart met het
uitwerken van het plan. Het plan
Mijnsheerlyckheid betreft de realisatie van 117 zorgwoningen, twee
parkeerkelders, een wijksteunpunt
en mogelijk een horecagelegenheid.
Er worden huur- en koopwoningen
in diverse prijsklassen gerealiseerd.
Zorg en aanvullende diensten zullen worden aangeboden om langer

zelfstandig wonen mogelijk te maken. Het nieuwbouwproject Mijnsheerlyckheid zal uit drie eenheden bestaan: Mijnsherenshof, Heerlyckheid en Dominum I, II en III. De
naam Mijnsheerlyckheid is gekozen
omdat het plan in de buurt van de
Mijnsherenweg wordt gebouwd en
Kudelstaart vroeger een zogenoemde heerlijkheid was. Mijnsheerlyckheid is een ontwikkeling van Habion en BAM Woningbouw Amsterdam. De vormgeving van het nieuwe wooncomplex is eigentijds en
geïnspireerd op de bouwstijl van de
Amsterdamse school. Zorgcentrum
Aelsmeer is benaderd voor de zorgen dienstverlening.

Cabaret met kerst in LEG

Schiphol-Rijk - Veel kerken, waaronder ook de Levend Evangelie Gemeente te Schiphol-Rijk, hebben de
gewoonte om met kerst flink uit te
pakken en de deuren wagenwijd
open te zetten voor bezoekers. De
evangelische gemeente organiseert
twee kerstvieringen waar een ieder
van harte welkom is. Op woensdagavond 24 december om 21.00 uur is
er de kerstnachtdienst; een feestelijke kerstviering met dans, samenzang, spetterende optredens en een

heldere hoopgevende prediking
over de geboorte van Jezus Christus. Aansluitend is en een gezellige receptie in feestelijke kerstsfeer
met live-muziek, hapjes en drankjes. Op Eerste Kerstdag, 25 december, om 10.00 uur is er een fantastisch programma voor het hele gezin. Naast het zingen van liederen
kan genoten worden van de knotsgekke voorstelling ‘Schaapjes tellen’
van cabaretier Jo de Rijck, waarin
de kerstboodschap wordt gebracht

op een unieke maar vooral ook op
een erg heldere wijze. Het kerstverhaal wordt eens helemaal omgegooid en bekeken vanuit het oogpunt van een schaapje! ten. Jo de
Rijck is cabaretier en kindertheatermaker uit Vlaanderen.
De Levend Evangelie Gemeente
vindt u op de hoek van de Boeingavenue en de Kruisweg te Schiphol-Rijk. Het gebouw staat parallel
aan de N201 vlak over de brug bij
Aalsmeer.

Aalsmeer - Stichting De Bovenlanden heeft geconstateerd dat bij
drie Seringenakkers de beschoeiing dringend aan vervanging toe is.
De lange akker in het middengebied, de akker achter van der Schilden in Oost en de akker van voorheen de firma Weij, eveneens in
Oost, moeten dringend onder handen genomen worden. In totaal betreft het hier 400 meter beschoeiing
en de kosten van vervanging bedragen 60.000 euro.
De stichting gaat deze reparatie financieren uit het eigen potje cultuur reserve. Met de werkzaamheden wordt spoedig door de firma’s
De Groot en Cees Otto aangevangen. Projecten in uitvoering zijn het
terrein achter Bloemenlust en het
Jellies Bos. De financiering voor
beide projecten heeft de stichting
Mainport-Groen voor rekening genomen. Stichting De Bovenlanden
zet zich in voor bescherming, behoud en onderhoud van cultuur- en
natuurakkers in het bovenlandengebied in Oosteinde en op de Westeinderplassen.
Wie meer wil weten over de stichting kan kijken op internet www.bovenlandenaalsmeer.nl.

Rocking X-mas
met Hucksters
in de Bloemhof

Aalsmeer - Woensdag 24 december, kerstavond, gaat een nieuw
evenement georganiseerd worden: Rockin’ Xmas Event. Sportcafé De MiDi’s in De Bloemhof aan
de Hornweg wordt voor deze avond
omgetoverd tot gezellige kerstrocktempel. Hoofdact deze avond is de
Hucksters, een band die bij rockliefhebbers in Aalsmeer en omgeving
geen introductie behoeft. Het bijzondere aan deze avond is dat de
Hucksters voor een groot deel worden bijgestaan door een echt rockkoor, genaamd Rockvocals. Dit koor
bestaat uit ruim twintig personen en
komt uit de omgeving van Bodegraven. Gegarandeerd dat deze combinatie het publiek in de ultieme
kerstsfeer zal brengen. Als muzikale
omlijsting zal dj Kees Markman de
lekkerste rockhits draaien, en zoals
bij velen bekend, kan dit heel goed
aan Kees overgelaten worden! Alsof dit alles nog niet genoeg is, speelt
er ook nog een nieuwe band in het
voorprogramma. Wie dat zijn, wordt
nog even als verrassing gehouden
door de organisatie. De aanvang
van de avond is 20.00 uur en Rockin’Xmas duurt tot in de late uurtjes. De prijs voor een kaartje voor
dit bomvolle programma is slechts
10 euro. Reserveer snel, want op is
op! Kaarten zijn onder andere verkrijgbaar aan de bar van MiDi’s in
De Bloemhof, bij muziekwinkel Stage Music Service in de Schoolstraat
en bij tabakszaak Ridder en Co in
de Ophelialaan. Ga naar www.hucksters.nl en blijf op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Straatband op
kerstavond in
Oude Veiling

Aalsmeer - Op woensdag 24 december, kerstavond, verzorgt de
Als Je Maar VanDe Straat Band optreden in de grote zaal van De Oude Veiling. De in 1997 opgerichte Aalsmeerse Straatband staat al
jaren garant voor een enthousiast
en gevarieerd optreden. De Straatband bestaat uit geroutineerde muzikanten die al jaren in verschillende bands spelen of gespeeld hebben op diverse podia in Nederland.
Toetsenist Remco de Hundt, gitarist
André Alderden en drummer Peter Geleijn spelen al sinds begin jaren tachtig met elkaar, (destijds in
het populaire Livin’ At A. Bob Enthoven (gitaar) en Ab Hansen (bas)
zijn in 2000 tot de Straatband toegetreden. Door de drie koppige zang bestaande uit Mieke van Trigt, Lenie
Zuijderhoudt en Niels Truijens met
elk hun eigen totaal verschillende
geluid en muzikale voorkeur - kan
er uit een breed repertoire gekozen
worden. Kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar in de voorverkoop à 5 euro bij De Oude Veiling in de Marktstraat 19) kapsalon Tom Meijer in de
Dorpsstraat 39 en bij De Ridder &
Co in de Ophelialaan 106. Voor informatie www.deoudeveiling.nl.
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Uit de hand gelopen hobby van Catja de Rijk:

“Beter 1 fotoalbum in de hand,
dan 100 foto’s op de computer”
Kudelstaart - Fotoalbums, wie is
er niet gek op? Herinnering ophalen aan die bijzondere vakantie of
genieten van de babyfoto’s van de
kinderen. Helaas komt het door de
komst van de digitale camera vaak
voor dat foto’s op computer blijven
staan en sommige foto’s zijn te mooi
om alleen op die plek te bewaren.
Veel fotozaken, supermarkten en
drogisterijen bieden een service aan
om zelf fotoalbums te maken van je
digitale foto’s. Maar kan iedereen
zo’n album zelf wel maken en waar

haal je dan de tijd vandaan?
Catja de Rijk-Dekker uit Kudelstaart
vindt het wel fantastisch om met foto’s bezig te zijn. Haar gezellige huis
hangt dan ook vol met leuke foto’s
van haar gezin met twee kinderen,
familie en vrienden. Drie jaar geleden is ze begonnen met het maken
van digitale fotoalbums en heeft er
veel plezier in gekregen. Haar zelfgemaakte boekjes gingen al snel de
familie en vriendenkring door en iedereen wilde wel zo’n album met eigen foto’s. Catja heeft in die jaren

vele mensen geholpen met het maken van dergelijke boekjes. Maar
nog vaker kwam het voor dat ze alle,
al dan niet vooraf geselecteerde, foto’s op een cd of memorystick kreeg
aangeleverd, waarmee zij dan een
fotoalbum ging maken. “Je moet er
veel geduld en interesse voor hebben,” zegt Catja. “En ik vind het een
uitdaging om met een mooi resultaat te komen, dus leg ik mijn hele
ziel en zaligheid in zo’n boekje Het
is toch een erg persoonlijk iets.”
Catja is er echt ingegroeid, zegt ze

zelf. “Als ik nu mijn eerste boekje
terugzie is dat kwalitatief compleet
anders dan wat ik nu kan.” Catja
let erg op mooie details in een foto,
snijdt ze uit en vergroot deze dan.
Dat geeft een leuk effect. Ze is volgens eigen zeggen in de loop der
jaren heel anders naar foto’s gaan
kijken. Als ze zelf fotografeert maakt
ze ook vaak omgevingfoto’s, die ze
dan weer goed kan gebruiken als
achtergrond bijvoorbeeld.
Trots laat ze een bruidsreportage
zien die ze van de bruiloft van haar
broer heeft gemaakt, waarbij haar
oog voor detail weer opvalt. De pareltjes op de bruidsjurk zijn prachtig uitvergroot, maar ook de stropdas van haar broer komt gedetailleerd terug. Van die kleine dingen
die belangrijk zijn voor de herinneringen later. Door medische omstandigheden moest ze stoppen
met haar baan en sindsdien heeft
ze zich helemaal toegelegd op het
maken van fotoalbums. Al snel zeiden mensen dat ze hier haar werk
van moest maken en ze is volgens
eigen zeggen dan ook haar gevoel
achterna gegaan en haar eigen bedrijfje begonnen. Het staat nog in
de kinderschoenen, maar Catja is
al druk bezig met het professionaliseren van haar bedrijf. Ze heeft flyers laten maken en binnenkort gaat
haar website de lucht in. Ze wil zelfs
naar bedrijven toestappen en hen
dan een totaalplaatje aanbieden,
vanaf de fotografie tot aan het fotoalbum. “Ik ben geen professionele
fotograaf, maar omdat ik inmiddels
veel ervaring heb met foto’s durf ik
die stap wel te maken”, legt Catja
uit. Catja’s slogan is ‘ik maak waar u
geen tijd voor heeft.’ En dat is vaak
de realiteit, dus is het wel zo praktisch om een kant en klaar fotoalbum in de hand te hebben of cadeau te geven. En zeg nou eerlijk,
vindt u het altijd fijn om honderden
ongeselecteerde foto’s op de computer van uw vrienden te moeten
bezichtigen?
Door Ilse Zethof.

Nel wint in De Oude Veiling
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 13
december werd er voor de laatste
keer dit jaar gekaard in De Oude
Veiling. Nel Rijbroek was de grote
winnaar van deze klaverjasmiddag.
Met een totaal score van 5155 punten was zij veruit de meerdere van al
haar kaartvrienden. Els Peters kreeg
deze middag niet de beste kaarten
toebedeeld en moest het doen met
de poedelprijs, een fles heerlijke

wijn. In 2009 zal er vanaf 10 januari
weer wekelijks op de zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur gekaard worden. Diegene met de hoogste score
verdient een dinerbon, te besteden
in De Oude Veiling en de poedelprijs is een fles huiswijn naar keuze.
Wilt u ook kaarten? U bent van harte welkom in De Oude Veiling in de
Marktstraat! Voor inlichtingen 0297368378.

De Meerlanden trakteert!

Dertien keer Aalsmeer
Ook goede doelen en verenigingen
uit Aalsmeer hebben zich massaal
aangemeld voor een bijdrage uit het
Meerlandenfonds. Uit alle aanmeldingen heeft het bestuur van het
Meerlandenfonds onder andere dertien organisaties uit Aalsmeer geselecteerd: Film & videoclub Aalsmeer,
mannenkoor Con Amore, Chr. muziekvereniging Sursum Corda, muziekvereniging Flora, Ouderendag
Aalsmeer-Kudelstaart, Meer Armslag, Tsjernobyl kinderen Aalsmeer,
Samenwerking Roemenië, Kinderboerderij Aalsmeer, SWOA Meander Computerhulp 55+, Rommelmarktwerkgroep Kudelstaart, Kleinschalig wonenproject Gloxinia en
Aalsmeer 2000. “Als medeoprichter
van De Meerlanden zijn wij erg trots
op het bedrijf en haar prestaties

de afgelopen jaren”, aldus wethouder Overbeek. “Aalsmeer heeft de
grootste vrijwilligersdichtheid van
Nederland; dat blijkt wel uit de vele gehonoreerde aanvragen voor het
Meerlandenfonds. Daar ben ik ook
trots op!” Naast wethouder Overbeek hebben ook burgemeester
Weterings van de gemeente Haarlemmermeer, burgemeester Goedhart van de gemeente Noordwijkerhout, burgemeester Koopmanschap
van de gemeente Diemen, wethouder Struijf van de gemeente Heemstede, wethouder De Jong van de
gemeente Katwijk, wethouder Witteman van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en burgemeester Groen van de gemeente Uithoorn cheques uitgereikt aan
goede doelen en verenigingen uit
hun gemeente.

Aanvragen bijdrage
Goede doelen of (sport)verenigingen
en hun leden en vrijwilligers hebben een project of activiteit kunnen aanmelden voor een bijdrage
uit het Meerlandenfonds. Het bestuur, dat bestaat uit de heer Hoffscholte, oud-burgemeester van
Aalsmeer, burgemeester Weterings
van Haarlemmermeer en Hans de
Boer (voorzitter Raad van Commissarissen De Meerlanden), hanteerde een aantal criteria om tot toekenning of afwijzing te komen.
De organisatie dient zich zonder
winstoogmerk te richten op de bevolking in het verzorgingsgebied
van De Meerlanden en het fonds
neemt nooit meer dan 50 procent
van de kosten voor haar rekening.
Voor goede doelen is de maximale bijdrage vastgesteld op 5.000 euro en voor (sport)verenigingen op
maximaal 1.000 euro.

Dance4Life: Uniek project op
Wellantcollege de Groenstrook
Aalsmeer - Op zaterdag 29 november vond in De Jaarbeurs in Utrecht
het tweejaarlijkse afsluitende event
van Dance4Life plaats. Ook Wellantcollege de Groenstrook was
voor de tweede keer op rij van de
partij. Nadat in september van dit
jaar de Roadshow van Dance4Life
de Groenstrook heeft aangedaan,
togen 130 Groenstrook leerlingen
en een aantal docenten geheel in
het wit gekleed naar de Jaarbeurs.
In ruim twee maanden tijd hebben
leerlingen onder begeleiding van
een zevenkoppig docenten-organisatieteam rond de 7000 euro opgehaald voor het goede doel Stop
Aids Now, een organisatie die zich
inzet voor bestrijding van het HIV
en Aids-virus, waar wereldwijd 33
miljoen mensen mee besmet zijn en
waarvan de helft jonger dan 25 jaar
is. Om een vrijkaart voor dit afsluitende event te bemachtigen moesten de leerlingen per persoon minimaal 50 euro ophalen met het doen
van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld
taarten bakken en vervolgens verkopen en auto’s wassen.
Lessenpakket
De weken voorafgaand aan het
event hebben alle leerlingen van
de Groenstrook een lessenpakket
doorlopen, met daarin informatie
over HIV, veilig vrijen en een handreiking hoe zij hun eigen steentje aan mondiale verantwoordelijkheid kunnen bijdragen. Op de dag
zelf kwam de Groenstrook, met
maar liefst vier bussen, als één van
de eerste scholen aan bij de Jaarbeurs, waarna al zingend en swingend de ingang werd bereikt, onder toeziend oog van menig cameraman. Op dat moment begon het
feest pas echt. Er waren optredens
van onder andere Elize, The Partysquad, Lange Frans & Baas B, Benjamin Bates en DJ Tiësto. Eén van
de leerlingen van de Groenstrook,
Dymphia Batenburg uit klas 3, had
via de site van Dance4Life op internet de meeste stemmen gekregen
in de wedstrijd ‘Beste Zangact’. Met
maar liefst 56 procent van de stemmen mocht ze live optreden op het
grote podium, tussen alle grote artiesten! De uren die volgden werden
live uitgezonden door muziekzender

TMF en ’s avonds zond de NOS een
compilatie van de mooiste momenten uit. Het hoogtepunt van de dag
vond om 17.00 uur ’s middags plaats:
op dat moment werd er per satelliet
contact gemaakt met zestien andere landen over de gehele wereld en
werd er door tienduizenden jongeren tegelijkertijd de ‘Drill’ gedanst.
Van Turkije tot de Verenigde Staten,
van Afrika tot Duitsland, allen dansten ze de bij Dance4Life behorende
dans. Een adembenemend en voor
velen emotioneel moment.
Lessons4Life
Arnold Le Belle, initiatiefnemer en
aanspreekpunt van Dance4Life op
de Groenstrook: “Dance4Life is voor
de school een uniek project, waarbij het vakoverschrijdend- en betekenisvol onderwijs volledig tot hun
recht komen. Waar vind je zo’n eigentijds, op maat geschreven voor
de hedendaagse jeugd gecreëerde
mogelijkheid om jongeren te confronteren met onveilige seks en de
grote problemen die zich hierdoor
op wereldformaat afspelen? Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Verzorging, Omgangskunde, Biologie, Maatschappelijke stage, CKV.
Al deze vakken zijn terug te vinden
in de voor Dance4Life speciaal geschreven Lessons4Life. Kinderen
worden opgeroepen om ambassadeurs te worden in de strijd tegen
HIV en AIDS.” Op de vraag of Arnold
le Belle zich over twee jaar wederom
in gaat zetten voor dit project, antwoordde hij: “We raken door dit project een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij Wellantcollege de Groenstrook nog meer
laat zien dat de toekomst van onze
leerlingen ons na aan het hart ligt.
Hierbij valt onder andere te denken
aan hun seksuele verantwoordelijkheid en hygiëne. Mijn inziens is er
geen enkele andere scholierenactie
waarbij het resultaat en de impact
zo groot is als bij Dance4Life”.
Wellantcollege vmbo de Groenstrook Aalsmeer verzorgt vmbo en
Lwoo onderwijs in een groene leeromgeving en is gevestigd aan de
Jac. P. Thijsselaan 18. Telefonische
informatie is te verkrijgen op telefoonnummer: 0297-384949 of bezoek de website: www.wellant.nl.

Donatie Historische Tuin
van het Schipholfonds

Cheques uitgereikt
Rijsenhout - Op woensdag 10 december zijn in de overvolle kantine
van De Meerlanden cheques met
een totale waarde van 50.000 euro
uitgereikt aan bijna tachtig goede
doelen en verenigingen. Tijdens een
feestelijke uitreiking hebben zij een
bijdrage ontvangen uit het Meerlandenfonds. De cheques zijn overhandigd door het bestuur van het Meerlandenfonds en door burgemeesters en wethouders van verschillende gemeenten, waaronder wethouder Jaap Overbeek van Aalsmeer.
“De Meerlanden heeft gekozen voor
een fonds voor goede doelen en
verenigingen omdat deze organisaties voor de samenhang in een gemeenschap zorgen. Je ontmoet er je
vriendje of vriendinnetje, leert er in
teamverband presteren of zet je met
lotgenoten in voor het goede doel,”
aldus Ger de Jong, directeur van De
Meerlanden.

Optreden leerlinge Dymphia uit klas 3

Jan Maarse (rechts) ontvangt in 1984 de Franse president Mitterand, koningin
Beatrix en prins Claus op de Aalsmeerse bloemenveiling.

Oud-voorzitter van veiling haalt
herinneringen op in Oud Nuus

Aalsmeer - In het deze week verschenen magazine van de stichting
Oud Aalsmeer, Oud Nuus, een interview met oud-veilingvoorzitter Jan
Maarse Albzn. Hierin blikt hij onder
meer terug op de ‘noodzakelijke’ fusie, veertig jaar geleden tussen de
veilingen Bloemenlust in Oost en de
CAV in het Dorp. Tevens passeren
gebeurtenissen de revue, die hem in
zijn VBA-tijd diep hebben geraakt.
Verder geeft hij zijn mening over het
veranderend gezicht van Aalsmeer:
“Ons dorp wordt er niet mooier op”.
In Oud Nuus voorts een artikel over
de weduwen Geertje en Martje, de
laatste bewoners van de Westeinderdijk in 1829. Opnieuw een aflevering over de eeuwenoude Biestkens-bijbel, met dit keer de daarin
vermelde genealogische gegevens
van de familie Spaargaren. Een ander artikel gaat over een dorpsrel in
de jaren 1671-1672, waarbij Clara
Samuels, een vrouw van lichte zeden, en chirurgijn Tobias Jonck de
hoofdrol spelen. Beiden wonen in
de Zijdstraat en wanneer Jonck bijvoorbeeld op een zondagmorgen
naar de Dorpskerk gaat, roept Clara hem na met onder meer de woorden: “Daer gaet dat droncken beest,
schelm, guijt, kerckhont”. De ‘dokter’ voelt zich in zijn eer aangetast
en gaat in de tegenaanval.

Uit onderzoek, van overheidswege,
is gebleken dat in de grond van het
nieuwbouwterrein tussen de Zijdstraat en het Praamplein niets van
archeologische waarde schuil gaat.
Behalve als een paar privé schatgravers er met hun metaaldetector en schoppen aan de slag gaan.
Het resultaat van hun zoektocht in
de bouwput is te zien en te lezen in
Oud Nuus. Ook een portret in Oud
Nuus van de 85-jarige Wim Piet. Deze gedreven kunstenaar heeft in zijn
leven heel wat afgetekend en geschilderd. Zo heeft hij beginjaren
veertig vele bewoners van Rustoord
getekend. Tegen het einde van de
oorlog heeft hij, ondergedoken op
zolder bij een familie aan de Oosteinderweg, aan de hand van oude
ansichten tientallen afbeeldingen
van oud-Aalsmeerse gebouwen en
plekjes getekend.
Losse nummers van Oud Nuus zijn
voor 4,50 euro verkrijgbaar bij de
boekhandels. Voordeliger is het om
tegen een minimum donatie van 15
euro per jaar lid te worden van de
stichting Oud Aalsmeer. Donateurs
krijgen dan namelijk vier keer per
jaar Oud Nuus automatisch thuisgestuurd. Opgeven kan Annigje
Leighton-Van Leeuwen, Mijnsherenweg 60a, 1433 AT Kudelstaart,
tel. 0297-323553.

Kienen bij V.V. Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 19 december is de jaarlijkse kerstkien bij V.V.
Aalsmeer in clubhuis de Silveren
Draeck aan de Dreef. Altijd een super gezellige clubavond en een leuke afsluiting van het voetbaljaar. Na
een afwezigheid van een jaar zijn de
kienmasters Karel Koolhaas en Rolf
Maarssen wederom gestrikt om de
kienavond in goede banen te leiden.
De Fred Oster en Hans van Wilgenburg van V.V. Aalsmeer zullen achter de kienmolen plaatsnemen en
de balletjes voorlezen. Het belooft
zeker weer een spektakel te wor-

den. Ook wordt deze avond een loterij gehouden. De hoofdprijs is een
Philips 50” HD Ready platstreken en
natuurlijk zijn er zijn nog vele andere prijzen te winnen. Lootjes zijn de
hele avond te koop.
Omdat het VVA-bestuur gelooft in
de gedachte ‘hoe meer ziel, hoe
meer vreugd’ worden bij deze ook
alle fanatieke Aalsmeerse kieners
persoonlijk uitgenodigd om deze
avond het spel te spelen. De kantine
is open vanaf 20.00 uur, maar kom
op tijd want de mooiste kienplaatsen zijn zo bezet!

Schiphol - Het Schipholfonds
schenkt in het vierde kwartaal van
2008 een bedrag van ruim 134.000
euro aan instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel
of sportief gebied in de omgeving
van Schiphol. In totaal zijn in de bestuursvergadering van 8 december
42 aanvragen met een donatie gehonoreerd. De donaties van 2.500
euro en hoger worden op donderdag 8 januari uitgereikt bij Schiphol Group, Brandweerkazerne Post
Sloten te Schiphol door Michael van
Praag, voorzitter, Marion Versluys en
Anton Temme, bestuursleden, van
Het Schipholfonds.Tijdens deze uitreiking wordt de hoogte van de donaties bekend gemaakt en worden
cheques aan de gelukkigen uitgereikt. Eén van de gelukkigen is de
stichting Historische Tuin Aalsmeer.
Ook de stichting Historisch Museum
Haarlemmermeer heeft een uitnodiging ontvangen, evenals de wieler- en toerclub De Amstel uit Amstelveen en onder andere toneelvereniging Genesius en hond- en softbalvereniging Thamen, beide uit De

Kwakel. In 1994 is op initiatief van
Amsterdam Airport Scihphol Het
Schipholfonds opgericht met als
doel de omgeving niet alleen te laten delen in de lasten maar ook in
de lusten. Daartoe ontvangt het
fonds jaarlijks een schenking van
de luchthaven. Het bestuur van het
fonds kent vier maal per jaar donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van Welzijn, Cultuur of Sport.
Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking als
die statutair gevestigd is binnen het
werkgebied, een eenmalig gericht
project realiseert binnen het werkgebied, in de afgelopen 36 maanden geen donatie van het fonds toegekend heeft gekregen en aan de
door het fonds gestelde criteria voldoet.
Uitgebreide informatie staat op de
website van het fonds: www.schipholfonds.nl. Voor het indienen van
aanvragen voor donaties in het eerste kwartaal 2009 is de sluitingsdatum 2 februari 2009.

Lezingen bij SWOA over
Italiaanse cultuur
Aalsmeer - In het komende seizoen, van januari tot en met april
2009, biedt de SWOA/VITA de mogelijkheid een serie culturele lezingen te volgen. Het betreft een serie van vier maandelijkse lezingen
die een overzicht zal geven van de
ontwikkeling van Italiaanse cultuur
door de geschiedenis heen. Hierbij
zullen allerlei aspecten aan de orde komen, zoals sociaal- en politiek-culturele invloeden, architectuur, kunst en wetenschap, theater, film- en literatuurgeschiedenis. Iedere lezing zal bestaan uit twee gedeeltes, in het eerste deel wordt een
overzicht gegeven van een bepaalde
periode van de Italiaanse cultuurgeschiedenis en na de pauze zal dan
op één of enkele onderwerpen uit
de betreffende periode dieper ingegaan worden. Dit kan een bepaalde
schrijver of architect zijn, een kunstwerk of een film.
Eventueel begeleidend materiaal
wordt in het Nederlands aangeboden, het is dus niet nodig dat u kennis heeft van de Italiaanse taal.
De lezingen worden gegeven op
de locatie Meander in de Clematisstraat door Ansje Weima op vrijdag-

middag van 14.00 tot 16.00 uur. Gedacht wordt aan de volgende data:
30 januari, 27 februari, 27 maart
en 24 april. De kosten zijn 25 euro
voor de hele serie en opgeven kan
via de telefoonnummers 323138 of
344094.

Kerstklaverjassen
bij VZOD
Kudelstaart - Zoals gewoonlijk is
er op vrijdag 19 december klaverjassen in de sportkantine bij VZOD
aan de Wim Kandreef. Deze avond
zal geheel in kerstsfeer plaatsvinden. De kaarters worden ontvangen
met een heerlijk kopje koffie of thee
met daarbij natuurlijk het heerlijke
kerstbrood.
De prijzen voor het klaverjassen zijn
gericht op het komende kerstfeest
en er zullen enkele kerststukken ter
verloting worden aangeboden door
G. Ubink. Het klaverjassen begint
om 20.00 uur, de ontvangst is vanaf 19.30 uur.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 18 december 2008

Kerstoratorium Song of
Joy een groot succes
Aalsmeer - Het kerstoratorium ‘Een
nieuw begin’ dat zondagavond 14
december in de Spil in Kudelstaart
werd uitgevoerd door het Interkerkelijk koor Song of Joy was een
groot succes.
Het koor, dat bijna voltallig aanwezig was, zag er geweldig mooi uit.
De leden waren gekleed in zwart/
wit met een paars accent. De dirigent Ton van den Berg had het geheel ‘goed in de hand’ waardoor er
geen fouten werden gemaakt gedurende de uitvoering van het door Johan Bredewout op muziek gezette
stuk. Theo Griekspoor, bekend van
zijn orgel-cd’s, en Peter van Dongen achter de piano begeleidden
het koor op meesterlijke wijze. Het
slagwerk, uitgevoerd door Christiaan Geleyn, deed er nog een schepje bovenop en last but not least waren het Arianne Siebeling op dwarsfluit en Leen de Borst op trompet die
het geheel helemaal ‘af’ maakten.
De kerkzaal was prachtig versierd
met bloemen en kerststerren aan de
muur en op het podium en ook de
belichting was geweldig en werkte met paarse accenten achter en
opzij van het koor. De zaal was tot
aan de laatste stoel uitverkocht, zodat er ruim 340 toehoorders aanwezig waren. Het muzikaal intermezzo
dat door de gezamenlijke musici gegeven werd, was ook prachtig en alle aanwezigen hebben ook daar erg
van genoten.
Na afloop van het concert werd het
nog erg gezellig doordat alle aanwezigen nog even konden napraten

bij een lekker kopje koffie/thee met
een sneetje kerstbrood. De uitnodigingen om dit kerstoratorium volgend jaar elders uit te voeren, komen al weer binnen en dat is toch
wel een teken dat het concert ‘in
goede aarde is gevallen’. Op eerste
kerstdag zal het koor in de morgendienst in de Openhof-kerk aan de
Ophelialaan medewerking verlenen.
Dan zullen een aantal bekende
kerstliederen ten gehore worden
gebracht.
Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 6 januari zal Song of Joy
voor de eerste keer in het nieuwe
jaar repeteren. Deze repetitie zal
ruim een uur duren, waarna er de
gebruikelijke nieuwjaarsreceptie zal
plaats vinden. De dinsdag daarna
op 13 januari zal de jaarvergadering
worden gehouden.
Nieuwe leden welkom
Vanaf dinsdag 20 januari staat het
koor weer open voornieuwe leden.
Dus als u van zingen houdt: weet u
welkom. U kunt altijd enkele weken
ter oriëntatie een repetitie bijwonen
alvorens te besluiten of u ook echt
koorlid wilt worden. Vooral mannen zijn extra welkom. De repetities
zijn iedere dinsdagavond van 20:00
tot 22:00 uur in De Spil aan de Spilstraat 5 te Kudelstaart. Voor verdere info kunt u terecht op de website: www.songofjoy.nl of telefonisch
contact opnemen met de pr-man
van het koor, Anton van Dusseldorp,
tel. 0297-329380 of 06-33883243.

Twee voorstellingen op 24 december

Kerstviering ‘Droom je
dromen’ in De Binding

Laatste crea-middag in de
oude Oosteinderschool
Aalsmeer - Voor de laatste keer
hadden de kinderen van de Oosteinderschool hun crea-middag in
hun oude school. Na de kerstvakantie gaat de oosteinderschool over
naar de nieuwe Mikado, de brede
school in de Catharina Amalialaan.
Tijdens de crea-middag hadden de

meiden en jongens een heel leuk
kersttoetje gemaakt: Uitgeholde appel gevuld met yoghurt, limonade,
muntblaadjes en gedoopt in chocoladesaus. Misschien een kerstmenu-tip voor u/jou? Volgens de kinderen smaakt hun toetje overheerlijk!

Opening nieuw terras met
glühwein en jägertee
Aalsmeer - Dinsdagavond 23 december vindt de opening van het
totaal vernieuwde terras van De Oude Veiling plaats! Tijdens de laatste
kerstkoopavond kan eenieder komen opwarmen met een lekkere
glühwein of jägertee. Het heeft even
wat tijd gekost voordat de Marktstraat opnieuw was aangelegd en
ingericht, maar eindelijk is het dan
zover. De Oude Veiling heeft een
mooi groot terras gekregen waarop het heerlijk vertoeven zal zijn bij

mooi zonnig weer en dit gaat gevierd worden, ondanks de winterse
kou. De Oude Veiling zal op de laatste kerstkoopavond dan ook het vernieuwde terras in gebruik gaan nemen! U bent van harte welkom om
gezellig een drankje te doen op het
speciaal voor deze avond, verwarmd
terras. Om de kou van deze donkere dagen te verdrijven wordt heerlijke glühwein en jägertee geserveerd.
Iedereen is vanaf 18.30 uur van harte welkom in de Marktstraat 19.

Getuigen gezocht van
schietpartij Legmeerdijk
Aalsmeer - De recherche van Bureau Districtsrecherche Zuid is dringend op zoek naar de taxichauffeur
die op maandag 8 december omstreeks 10.10 uur twee mannelijke
passagiers heeft afgezet bij een bedrijventerrein aan de Legmeerdijk.
Eén van de passagiers, een vrachtwagenchauffeur uit Albanië, is later
op gewelddadige wijze om het leven gekomen op de parkeerplaats
P50 aan de Legmeerdijk. De politie

wil graag de taxichauffeur spreken
die de twee Albanese mannen naar
de bewuste parkeerplaats heeft gebracht.
Vermoedelijk zijn de mannen in het
centrum van Amsterdam opgepikt.
De taxichauffeur rijdt vermoedelijk
in een lichtkleurige Mercedes en hij
beschikt mogelijk over belangrijke
informatie.
De getuige wordt verzocht contact
op te nemen met 020-5592400.

LET OP!! GEWIJZIGDE AANLEVERDATA!!
De laatste twee kranten van dit jaar verschijnen op een andere dag dan u van ons
gewend bent. Daarom brengen wij u nu alvast op de hoogte van de gewijzigde
aanleverdagen.

De kerstkrant komt uit op
dinsdag 23 december (i.p.v. 25 dec.)
•

Voor deze krant moeten advertenties uiterlijk vrijdag 19 december
om 12.00 uur binnen zijn. Advertenties mogen worden gestuurd naar
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

•

Redactionele teksten & foto’s moeten ook uiterlijk 19 december om 12.00 uur
binnen zijn. Deze kunnen worden gestuurd naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl

De nieuwjaarskrant komt uit op
dinsdag 30 december (i.p.v. 1 jan.)
•

Voor deze krant moeten advertenties uiterlijk maandag 29 december
om 12.00 uur binnen zijn. Advertenties mogen worden gestuurd naar
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

•

Redactionele teksten & foto’s moeten ook uiterlijk 29 december om 12.00 uur
binnen zijn. Deze kunnen worden gestuurd naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Wilt u een kerst- of nieuwjaarswens
in de krant opnemen?
Neemt u dan contact op met Brigitte Wels van de Nieuwe Meerbode.
Dit kunt u doen via e-mail: verkoopaalsmeer@meerbode.nl of mobiel 06-54216222.

Aalsmeer - Elk jaar zodra sinterklaas vertrokken is wordt er bij de
Binding meteen omgeschakeld naar
de kerst. Zo kwam op maandag 8
december voor het eerst de spelersgroep bij elkaar om het voorlopige
script te lezen. Het script voor de
kerstviering op de dag vóór kerst bij
de Binding. Het stuk, dat net zoals al
vele voorgaande jaren, geschreven
is door een groepje vrijwilligers. Zoals altijd met actuele items, bijpassende muziek, een vleugje humor
maar ook een kerstboodschap. Vanaf september is hier al hard over nagedacht, verzameld, geschreven en
weer geschrapt.
Maar het begint pas écht als het
script op tafel ligt. Bijna 30 jongeren (en wat ‘oudere’ jongeren) lazen hét stuk. De dagen erna werd
er nog flink aan de teksten gesleuteld en werden de rollen bij de juiste
mensen neergezet. Afgelopen vrijdag was de eerste avond dat er met
de spelers echt geoefend werd. Nog
wel met de tekst in de hand maar
dat ging snel veranderen. Zaterdag
begon het stuk al een beetje vorm
te krijgen en durfden sommigen het
al aan om de tekst uit het hoofd te
doen. Tussen het repeteren door
gingen er nog schaaltjes met restjes pepernoten rond, dat gaat er altijd in!
Aan het eind van elke repetitie worden er onder het genot van een
drankje en kerstmuziek nog wat zaken doorgesproken. Ook dit deel
van de avond hoort erbij! Dat maakt

het zo leuk om mee te doen met deze productie. Jong en oud door elkaar, hard werkend om alles op tijd
goed voor elkaar te hebben, maar
zeker ook met heel veel lol.
De komende week moet er nog heel
veel gebeuren. Het decor moet nog
gemaakt, de kleding uitgezocht, de
kaarten geregeld, de zaal aangekleed, de bar gevuld enz. De mannen van de techniek zijn druk in
de weer om alles tot in de puntjes te verzorgen wat betreft beeld,
licht en geluid. De muziekanten laten deze dagen ook nog heel wat
noten horen. Maar op 24 december, de dag voor kerst is iedereen
er vast helemaal klaar voor! Natuurlijk hopen alle medewerkers (voor
én achter de schermen) dat er veel
mensen komen kijken. Er zijn dan
ook dit jaar weer twee voorstellingen. De middagvoorstelling om half
5 en ’s avonds om half 9. De zaal is
een half uur voor aanvang open. Zeker voor de avondvoorstelling is het
raadzaam om kaarten te reserveren,
vol=vol. De kaarten zijn gratis en
kunnen gereserveerd worden via tel.
0297-326326 of via de mail: info@
debinding.nl . , of afgehaald worden bij het kantoor van de Binding,
Zijdstraat 53. Bij de uitgang zal er
een collecte gehouden worden voor
stichting DroomWens. Een stichting
die zich inzet om dromen van kinderen waar te maken. De droom van
alle medewerkers is dan ook om van
minstens één droom werkelijkheid
te kunnen maken….
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Atleten Marcel en Julitta
winterkampioenen bij AVA

Schaken KNSB competitie

Eerste team schaakclub AAS
wint ook vierde wedstrijd
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft in de vierde ronde (van negen) van de KNSB
competitie (klasse 2C) een 5-3 overwinning behaald op het eerste team
van De Toren uit Arnhem. Door dit
resultaat blijft AAS 1 aan kop in deze klasse, met 1 punt voorsprong op
Kennemer Combinatie 1. De wedstrijd verliep echter zeer spannend,
waarbij er op veel borden de kansen voortdurend wisselden. Henk
Noordhoek opende de score. Na
een ietwat riskante pionnenmars op
zijn koningsvleugel leek hij wat in de
problemen te zitten, de tegenaanval
die hij inzette stichtte echter dusdanig veel verwarring dat hij alsnog
het punt pakte. Jasper van Eijk leek
op weg om de Azen op 2-0 te zetten. Hij had een kwaliteit veroverd,
waarna de winst nog een kwestie
van techniek leek. Een venijnige tegentruc werd door Jasper niet voldoende gevaarlijk geacht, hierdoor
moest hij eeuwig schaak toestaan
met remise tot gevolg. Fide Meester Leon Koster had een uitstekende
partij achter de rug tegen IM Theo
Hommeles en met een Dame tegen
twee lopers en twee pionnen leken
hem goede winstkansen te bieden.
Er gemakkelijk was het echter niet,
dus niemand nam het hem kwalijk
dat hij genoegen nam in een stelling
waarin hij weliswaar goede winstkansen had, maar nog wel veel zetten in 1 minuut moest doen. Jeffrey van Vliet moest het opnemen
tegen de tweede IM van De Toren,
Willy Hendriks. Hij pakte heel dapper hier en daar een pionnetje mee,
iets waardoor zijn koningsvleugel achterbleef bij het ontwikkelen.
Toen ook de zwarte velden danig
verzwakt waren in zijn stelling, was
het niet moeilijk meer voor de witte dame en toren om zich een weg
naar binnen te banen. Een stukoffer mocht ook niet meer baten en
een nederlaag voor Jeffrey was het
gevolg. Marc Trimp moest een pion inboeten, hij kreeg hiervoor nog
wel enige open lijnen naar de witte
koning. In de tijdnoodfase gebeurde van alles maar de drie (vrij-)pionnen die wit had voor de kwaliteit na de veertigste zet bleken on-

stopbaar door Marc. Dit bracht de
gasten op een 3-2 voorsprong. AJ
Keessen kon het initiatief niet vasthouden en leek net na de 40e zet
niet voldoende compensatie voor
een geofferde kwaliteit te hebben,
de twee pionnen die hij had waren
te zwak om echt voor tegenspel te
zorgen. Net op dit moment blunderde wit de kwaliteit terug zodat AJ
ineens een gewonnen eindspel had
en de stand weer rechttrok. Redmar
Damsma had op een gegeven moment al zijn stukken naar de onderste rij terug moeten trekken, waarna er weinigen nog een cent voor
zijn stelling gaven. Ook hier was de
tijdnoodfase zeer hectisch, waaruit
Redmar tevoorschijn kwam met drie
pluspionnen.
Na het tonen van enige techniek
zette Redmar de Azen weer op
voorsprong. Paul Schrama behield
de hele partij door wat meer ruimte, waarvan hij gebruik maakte door
een aanval in te zette op de zwarte koning, onder opoffering van een
stuk. De aanval was echter dermate sterk dat het mat niet meer te
verhinderen was; hierdoor werd de
eindstand van 5-3 bereikt. De naaste concurrent Kennemer Combinatie 1 won ook, zodat AAS 1 een punt
voorsprong behoudt op dit team.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in De Binding in de Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, daarna volgt de competitie tot 01.00
uur. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met competitieleider A.J. Keessen, tel. 0297324459 of secretaris Henk Noordhoek, tel. 0297-268954.
Spelletjesavond 2 januari
AAS organiseert op vrijdagavond
2 januari weer een gezellige, informele (bord)spelletjesavond, waarop
het de bedoeling is dat andere bordspellen de revue passeren in plaats
van schaken. Hierbij moet gedacht
worden aan spellen als Kolonisten
van Catan, Carcassonne, Machiavelli, Britannia enz. Voor meer informatie kan contact gezocht worden
via webmaster@aas.leisb.org.

Groningen wint vierde ranking
toernooi in The Beach
Aalsmeer - Groningen heeft op
vrijdagavond 12 december het vierde rankingtoernooi gewonnen. Deze werd wederom gehouden in
Aalsmeer. Er deden door diverse omstandigeheden maar zeven
teams mee dit keer. Wederom stonden Jan en Erik (Groningen 1) tegenover Rick van Dam en Jordi van
der Sluis (Amsterdam/Aalsmeer). In
de finale werd met 18-12 gewonnen. Rick en Jordi (FA) begonnen
uitstekend aan het toernooi. De eerste wedstrijd tijdens de pouleronden
voor Rick en Jordi werd gewonnen
van de Nederlandse kampioenen
uit Groningen: 15-12. Dit was een
geweldige opsteker. Met vijf winstpartijen en slechts één verliespartij eindigden Rick en Jordi voor het
eerst op de eerste plaats. Jan en Erik
werden tweede. Het Amsterdamse
koppel Bas/Yob derde en het andere team uit Groningen, Bart/Martijn vierde. In de halve finale speelden het lokale duo tegen de komende talenten Bart Zantman en Martijn ten Duis. De hele wedstrijd stonden Rick en Jordi achter, maar door
op het juiste moment te pieken met
goed spel en lange rally’s verspeeldeN de Groningers hun voorsprong.
Rick en Jordi kwamen geweldig terug en wisten de finale te bereiken
door nipt te winnen. (15-17).
De andere halve finale stonden
de gelouterde spelers Bas Heijt en
Yob Dippel uit Amsterdam tegen
de Groningse kampioenen. Bij een
ruime voorsprong voor de Groningers scheurde Bas Heijt zijn hamstring. Er ontstaan nagenoeg nooit

blessures in deze bijzondere tak van
sport. Er kon dus niet meer verder
gespeeld te worden wat natuurlijk
jammer is en zeker voor Bas die de
laaste tijd weer goed aan het spelen
was. De winst in de finale kwam voor
de Groningers, in vergelijking met
de poulewedstrijd, eigenlijk redelijk
gemakkelijk tot stand. Jan en Erik
stonden ver voor, 16-8, maar Rick
en Jordi konden toch nog dichtbij
komen (16-12). Uiteindelijk scoorde
FG en maakten zij het matchpoint
na een sloopende rally af. Zantman
en ten Duis werden derde, omdat
Heijt en Dippel niet verder konden
spelen.
Open toernooi
Dinsdag 30 december staat er een
open toernooi in The Beach gepland, onder het genot van muzikale
klanken van 14.00 tot 18.00 uur.Dit
is het laaste wapenfeit van Rick en
Jordi dit jaar. 2009 Start met het vijfde rankingtoernooi in Groningen op
9 januari en daarna het EK Foot-volley Indoor, eveneens in Groningen,
in het weekend van 24 en 25 januari. Rick en Jordi zijn als de nummers twee van Nederland direct geplaatst.
Foot-volley in The Beach
Aanstaande maandag 22 december
is de laatste gelegenheid dit jaar om
te komen spelen op de instuifavond
Foot-volley met en tegen de lokale toppers. Van 20.30 tot 23.00 uur
zijn sportievelingen welkom in The
Beach aan de Oosteinderweg. De
kosten zijn 12,50 euro.

Rinus Jurka en Eric Geleijn beleven topavond!

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis

Razende Rinus in finale
Kudelstaart - Vorige week vrijdag werd er weer volop gedart in
Kudelstaart bij de Poel’s Eye. Het
Dorpshuis van Kudelstaart was geheel in winterse sferen. Een open
haard met een hertengewei, een
kerstboom in een (zeer grote) pot,
kerstslingers met lichtjes boven de
grote zaal. Zelfs een ijsbeer en pinguïns ontbraken niet. Uiteraard was
de sfeer onder deze kersttaferelen
uitstekend. Hoewel het totaal aantal Poel’s Eye gangers groot is, fluctueert het aantal deelnemers bij de
Poel’s Eye. Als de één afwezig is,
komt de ander weer opdraven. Op
de afgelopen speelavond kwam niemand minder dan de kampioen van
vorig seizoen opdraven. Ben Blokhuizen was voor het eerst dit seizoen aanwezig. Ben haalde de laatste zestien van de winnaarronde,
maar verloor in dit stadium jammerlijk van Arie van de Eijkel. Oók weer
aanwezig na meerdere gemiste
speelavonden: Ronald Baars en Rinus Jurka. Ronald Baars werd knap
eerste in een zeer sterke poule. Om
het verschil te maken was hier zelfs
een extra barrage wedstrijd tussen drie darters voor nodig. Edward
Steggerda werd alsnog tweede, Tim
Maas werd verwezen naar de Scone
ronde. Na een knappe overwinning
op Roy de Jong stond Ronald vervolgens met één been in de kwartfinale, maar hij werd nipt verslagen door Eric Geleijn. Deze kwartfinale plaats was tegelijk het beste resultaat ooit voor Eric. Niet alleen Ronald, ook de andere teruggekeerde verloren zoon was ontketend. Razende Rinus had een ronde daarvoor al knap van Floor van
Zanten gewonnen, hierna stopte Rinus niet alleen de mooie avond van
Eric, maar in de halve finale ook die
van de sterk acterende André van
de Niet. Razende Rinus stond hierdoor voor de tweede keer ooit in de
finale. De vorige keer was echter alweer 78 speelavonden geleden. De
tegenstander van Rinus was Arie
van de Eijkel. Het rijtje waarvan Arie
had gewonnen was indrukwekkend.
Niet alleen won hij dus van de kampioen van vorig jaar, ook won hij van
de kampioen van het jaar ervoor, én
titelkandidaat van dit seizoen, René Kruit. En in de halve finale van

Edward Steggerda. Arie trok deze
lijn in de finale door. Rinus was uitgeraasd. Arie werd hiermee alweer
de achtste verschillende winnaar in
evenzoveel speelavonden. Het was
tevens de eerste overwinning ooit
voor Arie.
In de Scone ronde was het deelnemersveld wederom sterk. De term
‘poule des doods’ gaat in vele poules op. Er zijn inmiddels zoveel goede darters. Wat te denken van poule C: Danny Zorn, Lex Nijp, Roy de
Jong, Dennis Meijer. Of poule I: Nick
Dekker, Gerard Bak, Ben Blokhuizen, Harm van Bezouw. Natuurlijk
ook eerder genoemde poule waarbij Tim en Jan Berk naar de Scone ronde verhuisden. Net als Danny, Dennis, Nick en Harm. Dit maakt
óók het bereiken van de finale in de
Scone ronde tot een huzarenstukje. Het lukte Tim en Harm, laatstgenoemde had de langste adem en
won de achtste Scone ronde van dit
seizoen.
Moniek goed man!
Joyce Kommers startte de speelavond sterk. In een poule met zevenvoudig speelavond winnares
Ireen van Graas, én met de twee
huidige gedeelde koploopsters, Ans
Engel en Marieke van Zanten, eindigde zij knap als eerste. Via Henny Taal bereikte zij vervolgens ook
de halve finale. Hier moest zij aantreden tegen de eveneens sterk acterende Moniek Goeman. Moniek
won en mocht zich opmaken voor
haar vijfde finale ooit. Marieke, die
in de andere halve finale Jolanda
Heysteeg versloeg, had echter nóg
meer ervaring in het spelen van finales. Desalniettemin kwam Moniek
op voorsprong, en kreeg zij meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen. Omdat zij dat echter niet deed
kon Marieke de wedstrijd net op tijd
kantelen. Alle finalisten kregen een
prachtig kerststukje.
De volgende speelavond is pas over
drie weken. Dit omdat kerst dit jaar
samenvalt met de twee wekelijkse dartscyclus. De volgende speelavond is hierdoor zelfs pas in 2009,
op vrijdag 9 januari. De inschrijving
sluit om 19.45 uur, deelname kost
drie euro en de minimum leeftijd is
15 jaar.

Waterpoloërs Heren 2 Oceanus
bovenaan in de competitie
Aalsmeer - Voor de waterpoloërs
van Oceanus zijn er in de laatste
weekenden van het jaar maar weinig wedstrijden. Goede uitzondering
daarop zijn de jongste spelers van
onder 11 jaar. Zij wonnen de laatste twee weekenden hun wedstrijden met overtuiging.
Afgelopen weekend speelde het
team van onder 11 tegen de beruchte Robben uit Hilversum. De
jonge Oceanus spelers zijn echter
voor niemand bang en wisten met
7-14 overtuigend te winnen. Bart
Sommeling was met vijf treffers
topscoorder.
Yves-Maurice Vork scoorde drie
maal. De andere doelpunten zijn
gemaakt door Kevin Peters, Kay
Houdijk, Sybe Andringa en Annebel Hendrix. Een week eerder had
dit team ook al gewonnen. Toen
werd het na een spannende strijd 86 tegen ZPCH en was Bart Sommeling ook al topscoorder. In combinatie met de in topvorm verkerende
keeper Rick ter Reehorst geeft dat
mooie resultaten.
De Jongens onder 19 wisten dit
weekend hun ongeslagen status te
behouden door met de zeer over-

tuigende cijfers van 2-25 te winnen van De Futen. Al na twee partjes stond er een 1-14 voorsprong
op het scorebord. Dennis Reijnders was met zes treffers topscoorder. Herman van Zijverden en Rick
van Weerdenburg scoorden beide
vier maal, Davy Nab trof drie keer
doel, Jos Vergeer en Youri Berk beide twee maal en Jasper Knecht één
maal. De nog jonge mascotte Jeffrey Reijnders mocht drie keer raak
schieten.
Het Heren 1 team werd vorige week
helaas uitgeschakeld in het beker
toernooi en was dit weekend vrij.
Heren 2 kwam wel in actie en speelde in een steeds gelijk opgaande wedstrijd met 6-6 gelijk. Brinio
Hond (4x), Don Rietvelt en Arjan van
de Burgt (beide 1x) waren de doelpunten makers. Heren 2 kent een
goed seizoen en staat bovenaan in
de competitie.
Dames 2 wist vorige week knap te
winnen met 5-7 van ZPCH, maar
kon dit weekend een 14-4 verlies
niet voorkomen. Ook Heren 4 kreeg
te maken met een pittige nederlaag
van 19-2. Kijk voor meer informatie
op www.zsc-oceanus.nl.

Aalsmeer - Afgelopen Florimex
baanloop was alweer de laatste
baanloop van het jaar. Ondanks hevige regenval en kou waren er toch
weer 45 atleten richting Sportlaan
getogen om te trachten net als bij
het voetbal de officieuze titel van
winterkampioen binnen te halen.
Na het startschot bleek al gauw dat
het een strijd zou worden tussen
twee topatleten en een triatleet. Triatleet Frans van Heteren profiteerde van een bliksemstart en had al
gauw een gaatje geslagen. Frans
van Woerden en Marcel Coolen herstelden zich echter razendsnel en
kropen ze ronde voor ronde dichterbij. Het werd zo een zeer spannende strijd voor de toeschouwers en
de grote vraag was of het gat voor
de finishstreep gedicht zou worden.
Marcel hield echter het hoofd koel,
hetgeen in de koude temperaturen
overigens niet echt moeilijk was, en
wist in een mooie tijd van 17.19 in
de slotronde de twee Frans’en nipt
voort te blijven.
Van Heteren werd tweede in 17.23,
Woerden derde in 17.27. Bij de dames waren de verschillen iets groter, Julitta Boschman wist met ruime voorspong beslag te leggen op
de eerste plaats bij de dames in een
fraaie tijd van 20.46. Hierbij wist ze
haar twee clubgenoten Mirjam en
Marjan ruim voor te blijven. Ava atleet Ton Kuipers zette in zijn eerste 5 kilometer baanloop een mooi
persoonlijk record neer van 25.05.
In de categorie lopers met historische Aalsmeerse achternamen was
Sedar Spaargaren de enige deelnemer, maar zijn tijd van 27.55 stelde
ietwat teleur. Hij bleef hiermee ver
van zijn persoonlijk record en het fameuze familierecord verwijderd. De
prijs voor de meeste constante en
gemiddelde loper ging dit keer naar
AVA atleet René Spitteler. Door een
uitgekiende race wist hij net zoveel
lopers achter zich te laten als voor
hem te laten finishen. Al met al is
er weer met veel plezier gelopen en
kijkt het bestuur van Atletiekvereniging Aalsmeer alweer uit naar De
eerste Florimex baanloop van 2009
is op 14 januari. Uitslag baanloop 10
december:
Heren
1. Marcel Coolen
2. Frans van Heteren
3. Frans Woerden

17:19
17:23
17:27

4. Ricardo van ‘t Schip
5. Niels van Baar
6. Johan Koolhaas
7. Harry Schoordijk
8. Gerard Albers
9. Dave Hoogwout
10. John Celie
11. Ralph van Langen
12. Kees Hoek
13. Kees Reijerkerk
14. Arnold Velthoven
15. Marcel van Iterson
16. Arjan Koopstra
17. Marvin Chin
18. Arno Stap
19. Jos Snel
20. René Spitteler
21. Derk Jan Broekema
22. Peter Akerboom
23. Fred den Hartog
24. Kees de Wit
25. Ron Wijnands
26. Herman van ‘t Schip
27. Barend Borgstijn
28. Jos van ‘t Schip
29. Hans Bakker
30. Ton Kuipers
31. Sepp Nick
32. Piet van Langen
33. Thomas v.d. Heuvel
34. Jurrien Krol
35. Wim Roozendaal
36. Gijs Honing
37. Cedar Spaargaren
Dames
1. Julitta Boschman
2. Mirjam Colijn
3. Marjan van Ginkel
4. Ingeborg Couvee
5. Conny Hoek
6. Sharon Nieuwstadt
7. Gemma Terpstra

17:37
17:44
18:32
18:48
19:00
19:34
20:39
20:48
21:12
21:12
21:32
21:41
22:05
22:11
22:14
22:17
22:31
22:41
22:44
22:55
23:19
23:26
23:29
23:35
24:09
24:33
25:08
25:32
25:37
25:46
25:51
26:10
26:24
27:55
20:46
22:05
22:18
22:32
25:57
26:30
31:20

Rijsenhout gast
bij BV Oostend
Aalsmeer - Vrijdag 12 december
waren sjoelers uit Rijsenhout op bezoek bij de sjoelleden van buurtvereniging Oostend. Rijsenhout bleek
over een sterkere groep te beschikken en had een gemiddelde van
113,2. Oostend had een gemiddelde van 109,0.
De eerstevolgende sjoelavond van
Oostend is op 8 januari, in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 20 december
AALSMEER
Concordia 2 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 5 – Tos Actief 4
Aalsmeer 6 – Beursbengels 3
RAP 6 - Aalsmeer 7
Bloemendaal 2 - Aalsmeer 8
Aalsmeer Vet.1 – EDO Vet.1
Junioren
Aalsmeer C2 – RCH C2

RKDES MC.2 – GeuzenM.m. MC.2 9.30 u
Buitenveldert ME.3 - RKDES ME.1 12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

S.C.W.
NFC/Brommer 1 - SCW 1
ABN AMRO Vet.1 - SCW Vet.2
GeuzenM.meer Vet.4 - SCW Vet.3

14.00 u
15.00 u
15.00 u

Junioren
SCW A1 – AMVJ A1
SCW C2 – RKAV C3

14.30 u
10.30 u

Pupillen
Aalsmeer D2 - SCW D1
Ouderkerk D5 - SCW D2
Diemen E5 - SCW E2
Eendracht’82 E2 - SCW E3
VVC F13 – SCW F4
Alphia F5 – SCW F5

10.00 u
11.15 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
8.45 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – KDO DA.2
SCW MB.1 – De Blokkers MB.1
SCW MD.1 – Concordia MD.2
SCW ME.1 – DSOV ME.1
SCW MF.1 – Diemen F 12

12.30 u
12.30 u
10.15 u
10.00 u
9.00 u

12.00 u

Pupillen
Aalsmeer D2 – SCW D1
10.00 u
Aalsmeer E4 – Buitenveldert ME.1 9.00 u
Aalsmeer F1 - RKAVIC F1
9.00 u
RAP F2 - Aalsmeer F2
10.30 u
Buitenveldert F7 - Aalsmeer F4
10.00 u
Dames
Muiden DA.2 - Aalsmeer DA.1

12.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – WV-HEDW 10
RKAV Vet.1 – Zwanenburg Vet.1

14.00 u
14.00 u

Junioren
Hoofddorp C5 - RKAV C2
SCW C2 - RKAV C3

11.30 u
10.30 u

Pupillen
RKAV D1 – RKDES D1
RKAV F1 - Nw.Sloten F2
RKAV F4 – NFC/Brommer F3

10.00 u
9.00 u
9.00 u

Zondag 21 december
R.K.A.V.
RKDES 1 - RKAV 1
RKDES 5 - RKAV 4
RKAV 5 – Pancratius 8
RKAV 6 – RKDES 7

14.00 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u

Junioren
AFC A4 - RKAV A1
RKAV A2 – AS’80 A3
VSV B4 - RKAV B1

11.45 u
11.30 u
14.00 u

Meisjes
RKAV MC.1 – Roda’23 MC.1
RKAV MD.1 – RCH MD.1
RKAV ME.2 – Buitenveldert ME.5

10.15 u
10.15 u
10.15 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKAV D1 - RKDES D1
RKDES E1 – Fortius E1
RKDES E2 – Tos Actief E2
Tos Actief E6 - RKDES E6
RKDES F1 – KDO F1

10.00 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – RKAV 1
RKDES 4 – Sp.Maroc 4
RKDES 5 – RKAV 4
Nautilus 2 - RKDES 6
RKAV 6 - RKDES 7
FIT 8 - RKDES 8

14.00 u
12.00 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 - Ouderkerk DA.1
KFC MA.1 - RKDES MA.1
VSV MB.2 - RKDES MB.1

11.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
RKDES A1 – Bloemendaal A1
Roda’23 B3 - RKDES B2

12.00 u
11.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Always Forward DA.1 14.00 u

Kees Markman bij Des zondag
Kudelstaart - Omdat de weergoden eind november niet goed gezind
waren kon de wedstrijd Rkdes tegen Rkav op 30 november niet doorgaan. Zondag 21 december krijgen
de beide teams een nieuwe kans
om te laten zien wat ze waard zijn.
Rkdes speelt zondag 21 december
thuis op Sportpark Calslagen aan de
Wim Kandreef om 14.00 uur tegen
Rkav. Beide teams staan in de poule
dichtbij elkaar. Rkdes staat momen-

teel op een vijfde plaats met 11 gespeelde wedstrijden en Rkav volgt
op een achtste plaats met 12 gespeelde wedstrijden.
Omdat Rkav afgelopen zondag ruim
wist te winnen van Sporting Maroc,
kan het bij winst aanstaande zondag
op gelijke hoogte met Rkdes komen.
Ongeacht het resultaat zal na afloop
van de wedstrijd Kees Markman garant staan voor de muzikale omlijsting in de kantine.
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Afzwemfeest schoolzwemmers
Aalsmeer - Op zaterdag 13 december was er een weer afzwemfeestje in zwembad De Waterlelie. Twee
zwemdiploma’s van het ZwemABC
werden afgenomen voor ditmaal
31 kinderen van de school zwemlessen. Onder leiding van meester
Martijn werd er afgezwommen voor
het B en C diploma.
Er werd met kleding gezwommen,
door het gatenzeil gedoken, borsten rugcrawl gedaan en tot slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. Gelukkig ging alles goed en
ging iedereen naar huis met een diploma in de tas.
Voor het B-diploma zijn geslaagd:

Eredivisie handbal

FIQAS temt Limburg Lions

Tijl Baardse, Dany W.G. Boom, Joy
Hoving, Ruben Koningen, Marlou
Mathijsen, Joost van Middelkoop,
Fouad Nakad, Max Raulf, Renée v.d.
Schaft, Noëlle Spaargaren, Michael
van Wijk.
Het C-diploma is uitgereikt aan:
Bo van Aalst, Tess van Ackooy, Marcella Adjape, Anne Alderden, Matthijs Brassem, Danni Hooiveld,
Robin Jensen, Kim Karanko, Mitchel
Keyzer, Jasmijn Kleerebezem, Willemijn van Leeuwen, Neeltje van Leeuwen, Steijn Lek, Melissa Schaak, Lucas van Son, Kirsten Theron, Maxine
Vollebregt, Rody Vos, Rhandy Vos,
Youri Wessels.

Jaap en Geke voeren de
ranglijst bij BVK aan!
De Kwakel - 42 Paren betraden op
donderdag 11 december de bridgearena in Dorpshuis De Quakel om
elkaar te vuur en te zwaard te bestrijden om een zo goed mogelijk
resultaat neer te zetten. In de A lijn
lukte dat het beste bij Jaap en Geke Ludwig, die met een score van
60,1% de ranglijst aan het eind
van de avond bleken aan te voeren. Daarmee lagen zij 4,5% voor op
paar Gerda Bosboom en de na een
lange afwezigheid weer terug gekeerde Rina van Vliet, die dus met
55,6% tweede werden. Loes en Frajo Fritschy zetten de vorige week ingeslagen weg omhoog voort door in
deze lijn met 55,2% derde te worden. Met het schaamrood op de kaken werden L.H. en A. de K. met een
score van 40,7% veertiende en laatste. In de B lijn een optreden van superinvalkracht Adri ‘Bal’ Voorn, die
deze keer was gekoppeld aan de
ook bepaald niet kinderachtig spelende Hann Man. Met 65,3% bleef
dit paar de concurrentie ver voor.
Het dichtst in de buurt kwam nota bene mevrouw Mann met partner Ria Broers met 58%. Paula en
Klaas Kniep eisten met 53,5% de
derde plaats op. Met een score van
40,3% sloten Janny Snabel en Vrony van Veen deze week de rij. In de

C lijn een daverende score van Piet
van de Poel en Gerard de Kuyer met
maar liefst 68,1%. Corrie Bartels en
Ruud Doeswijk werden op gepaste
afstand, maar toch met een nog alleszins fraaie score van 56,3% tweede en de derde plaats met 53,8%
van Irene Egberts en Annie Lauwers
mag hier natuurlijk ook niet onvermeld blijven. Corrie Bleekemolen en
Marianne Jonkers scoren weliswaar
redelijk constant, maar wel constant
aan de lage kant. Deze week was
hun score van 38,9% de laagste in
de C lijn, maar zodra deze dames
het bridgelicht eenmaal gezien hebben gaat het alsnog wel goed komen.
Komende week wordt de kerstdrive
gespeeld en er gaan sterke geruchten dat er aan partnerruil gedaan
gaat worden. Zo is Bep Verleun gekoppeld aan Adriaan Kooyman, gaat
Cor het eens proberen met Tiny, probeert Jaap Verhoef eens een avondje hoe het bevalt met Tilly Wouda
tegenover zich en als compensatie
gaat Frans Wouda dan Anneke Karlas terzijde staan. Ook de ijzervreters Dick Elenbaas en André Verhoef gaan hun geluk eenmalig met
een ander beproeven en in dat kader vielen de namen Nel Bakker en
Hans Wagenvoort.

Jeugdhandbalnieuws

Jongens A1 halverwege
competitie ongeslagen
Aalsmeer - Zondag 12 december speelden de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer tegen HAVAS. De
Aalsmeerse jongens openden de
score, maar kregen direct een tegendoelpunt. Het werd vervolgens
2-2 en daarna wist FIQAS Aalsmeer
zes keer op rij te scoren zonder een
tegendoelpunt te krijgen, zodat de
stand 8-2 werd in het voordeel van
Aalsmeer. Maar het tweede deel van
de eerste helft liep het niet meer zo
lekker: er werden kansen gemist,
aanvallende fouten gemaakt en
hiervan wist HAVAS goed gebruik
van te maken, waardoor bij de ruststand het verschil maar weer 3 doelpunten was geworden: 13-10.
Na de rust begon FIQAS Aalsmeer
weer beter aan de wedstrijd en
scoorde twee keer achter elkaar,
maar kreeg daarna direct weer twee
doelpunten te incasseren. Na 10
minuten spelen in de tweede helft
werd het 16-10 en daarna volgde er weer een goede fase waarin de jongens veelvuldig wisten te
scoren: 21-13. Door twee tijdstraffen voor FIQAS Aalsmeer wist HAVAS nog even wat dichterbij te komen (22-17), maar vanaf de 20ste
minuut namen de Aalsmeerders het
heft weer in handen, wisten vijf keer
op rij te scoren zonder een tegendoelpunt te krijgen en gaven die riante voorsprong niet meer weg. De
eindstand werd uiteindelijk 29-19
en zo staat FIQAS Aalsmeer halverwege de competitie ongeslagen
bovenaan de ranglijst en is ‘winterkampioen’. De jongens hebben nu
kerstvakantie en op 11 januari wordt
de competitie weer hervat in Volendam, waar de jongens A1 om 12.40
uur aan de bak kunnen.
C1 houdt weer de 0
Een thuiswedstrijd is altijd lekker
in de Bloemhof. Tegen Najaden uit

hadden de jongens C1 van FIQAS
Aalsmeer al helemaal geen moeite gehad, dus had coach Ewald
Remco en Rein vrij gegeven. Maar
toen de jongens op het veld kwamen, bleken er bij de tegenstander twee meisjes uit de B mee te
doen. Best grote meiden, dus wie
weet veel schotkracht. De C1 begon
een beetje stroef maar al snel melde
Glenn zich voor de keeper en schoot
raak. Daarna ging het pas echt lopen. Dan met een paar mooie doelpunten en Gijs met een heuse hattrick. Niels speelde voor het eerst
mee in de C1, en ook daar kon hij
lekker meekomen en zelfs drie keer
scoren. Net als vorige week stond
Mark weer super te keepen, zo goed
dat de ruststand 11- 0 was. De twee
B meiden van Najaden vielen een
beetje tegen en in de tweede helft
liep FIQAS Aalsmeer alleen maar
verder uit. Leuk was het dat echt
iedereen op een gegeven moment
gescoord had. Roy had er uiteindelijk de meeste ingegooid: vijf keer
vond hij het net.
Toen er na twee keer 20 minuten
het laatste fluitsignaal werd gegeven door scheidsrechter Wessels,
had Mark het weer geflikt: geen enkel doelpunt doorgelaten. Eindstand
23-0. Tot het nieuwe jaar hebben de
jongens geen wedstrijd meer, maar
volgende week gaan ze wel met
een heleboel jongens naar Houten voor een handbalvaardigheidsdag. De meiden C2 speelden afgelopen weekend een uitwedstrijd tegen RKDES in Kudelstaart. RKDES
bleek deze keer een maatje te groot
voor de Aalsmeerse meiden. Eindstand 3-16. De meiden D van FIQAS
wachtte dezelfde streekderby. Bij
rust stond het 5-3 voor de Aalsmeerse meiden. In de tweede helft kwam
RKDES terug en eindigde de wedstrijd uiteindelijk gelijk, 6-6.

Eerste wedstrijd Ritmische Gymnastiek

Goud voor Jasmijn en
Elise van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Ondanks een hele koude sporthal, omdat de verwarming
niet werkte, zorgden de gymnasten
van zeven verschillende verenigingen uit de regio mid-west, waaronder SV Omnia 2000, afgelopen zondag voor verwarmende optredens.
De wedstrijd startte ’s morgens met
categorie 1C en 2C waarin Josje Buren, Kiki du Pau en Fabienne
Roof hun twee verplichte oefeningen met bal en hoepel lieten zien.
Josje en Kiki draaien al een aantal
jaren mee en Fabienne is bezig aan
haar tweede seizoen.
De oefeningen werden keurig en
zonder grote fouten uitgevoerd,
maar in de ritmische gym is perfectie zeer belangrijk en het lukte geen
van drieën om in de top mee te komen. Alleen Fabienne heeft met
haar achtste plaats nog een kleine
kans om zich in de volgende regiowedstrijd bij de beste vijf te plaatsen, zodat er nog uitzicht is op een
halve finale plaats. Voor de middag
wedstrijd van de Regiokampioenschappen waren de meisjes van categorie 3C en 4C aan de beurt. Zij
moesten een duo touw oefening en
een oefening zonder materiaal laten
zien. In categorie 4C met 20 deelneemsters in totaal deden voor Omnia vijf meisjes mee, waarvan drie
meisjes hun debuut maakten. Sanne Koopmans behaalde voor haar
keurige oefening zonder materiaal
een achttiende plaats met 7.099. Serena Arendzen scoorden met 9.033
een elfde plaats.
Met nog maar drie maanden bezig
te zijn met Ritmische Gym behaalde Elise Wanner zelfs een achtste
plaats met 9.100! De meisjes met
iets meer ervaring scoorden zelfs
nog beter. Dominique Roof behaalde met 9.366 en prachtige sprongen
in haar oefening een zesde plaats.
Jasmijn Visser mocht de wedstrijd openen, haar keurige oefening bleek aan het eind van de middag goed te zijn voor een podiumplaats! Met 10.300 een bronzen medaille. Serena en Sanne vormde samen een duo met touw, dat bleek
nog wel een beetje lastig op een
wedstrijd.
Toch lieten zij twee duo’s achter zich

en debuteerde op een achtste plek
met 5.866. Duo Jasmijn en Dominique lieten ook geen perfecte oefening zien, toch een vijfde plek met
6.499.
Jasmijn draaide daarnaast ook een
duo oefening met Elise, met wat
kleine foutjes waren zij de verrassing van de dag, met 9.133 mochten
zij een gouden medaille mee naar
huis nemen! In categorie 3c deden 24 meisjes mee met twee deelneemsters van Omnia. Romy Stokkel draaide een nette oefening zonder materiaal en scoorde 9.566,
goed voor een zevende plaats. Juliette Veerkamp werd wat laag beoordeeld voor haar oefening, met
9.666 toch een vijfde plek. Samen
deden Romy en Juliette de duo
touw. Zij lieten met wat kleine foutjes zien hoe je moet samenwerken
in een duo oefening. Ook deze oefening was wat ondergewaardeerd.
Een vijfde plek met 9.366.
Alle deelneemsters gingen tevreden
naar huis. Een mooie frisse start
van dit wedstrijdseizoen. Meer weten over Ritmisch Gymnastiek? Kijk
dan op de website www.svomnia.nl
of neem contact op met Monique
Rommerts, tel. 0297-321553 of het
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel.
0297-322312.

Boomhouwer 10, Wai Wong, Robin
Boomhouwer en Serge Rink 3, Menno v.d.Grift 2, Jarcha van Dijk en
Luuk Obbens 1. De eerste wedstrijd
in het nieuwe jaar is op zaterdag 4
januari thuis in sporthal De Bloemhof vanaf 14.30 uur tegen E&O.
Dames verder in bekertoernooi
De dames van FIQAS Aalsmeer
hebben de volgende ronde bereikt
van het NHV bekertoernooi door
KIA/H.C.V.’90 met 31- 29 te verslaan. De Aalsmeerse dames zetten het goede spel van een week
eerder door, zaten duidelijk goed in
hun vel en dat vertaalde zich op het
veld. De bijzonder spannende wedstrijd ging het grootste deel gelijk
op en bij rust leidde H.C.V. nog met
13-11. Maar vooral het laatste kwartier was voor FIQAS Aalsmeer dat
uiteindelijk won op doorzettingsvermogen, scorend vermogen én conditie. De ploeg kwam weliswaar pas
vijf minuten voor tijd op voorsprong,
maar gaf die niet meer uit handen
en won met 31-29. Uitblinkster deze wedstrijd was Nicky Tier, die in de
tweede helft maar liefst zeven keer
scoorde. FIQAS Aalsmeer is nu geplaatst voor de regiofinale, die gespeeld wordt in de periode 13-15 januari, en treft daarin DSS uit Heemkerk (de ploeg waar vorig weekend
in de Bloemhof van werd gewonnen). Waar die wedstrijd zal worden
gespeeld, wordt binnenkort geloot.
Aanstaande zaterdag 20 december
spelen de dames uit vanaf 19.00 uur
tegen Loreal en de eerste wedstrijd
in het nieuwe jaar is op zaterdag 10
januari thuis in De Bloemhof aan de
Hornweg vanaf 20.20 uur tegen v.d.
Voort/Quintus2.
FIQAS2 naar Regiofinale
De mannen van FIQAS Aalsmeer
2 hebben ook hun wedstrijd in de
tweede ronde van het NHV bekertoernooi gewonnen. In Heemskerk
zegevierden ze met 31-23 over het
team van DSS. FIQAS Aalsmeer 2
heeft nu de Regiofinale bereikt en
treft daarin de winnaar van het duel
FIQAS Aalsmeer 3 tegen Vrone, dat
vanavond, donderdag 18 december,
om 20.00 uur gespeeld wordt in De
Bloemhof aan de Hornweg.

Foto: Don Ran.

Wiep wint op
ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de ANBO-soos op 10 december in het Parochiehuis aan de Gerberastraat is gewonnen door Wiep
Lenos met 5820 punten. Op plaats
twee is Dit Beumer geëindigd met
5572 punten, op drie mevrouw Keller met 5337 punten en op vier Jan
de Boer met 5130 punten. Bij het
pandoeren wist Kees van de Meer
de hoogste eer te behalen met 710
punten. Wim Buskermolen is tweede geworden met 680 punten, Tom
Verlaan derde met 520 punten en
vierde Dora Wittebol met 490 punten.

Nog enkele plaatsen vrij

Cursus Yoga voor tieners
op De Binding Zolder
Kudelstaart - In januari organiseert
de Binding Zolder in samenwerking
met yogadocente Ellen Nissen een
cursus Yoga voor tieners.
In november organiseerde de Binding Zolder in samenwerking met
Ellen Nissen een kennismakingsles om tieners kennis te laten maken met wat yoga nou precies in inhoud. Na afloop van deze les hebben heel tieners zich al ingeschreven voor de cursus. Op dit moment
zijn er nog enkele plaatsen vrij bij
de tien-weekse cursus Yoga voor
Tieners die op donderdag 15 januari start bij de Binding van 19.00 tot
20.15 uur.
De cursus is bedoeld voor tieners tot
14 jaar. Yoga voor Tieners helpt tieners op een speelse manier bewust
te worden van zichzelf, hun lichaam,
hun emoties en hun omgeving met
behulp van technieken uit de yoga
en andere disciplines zoals drama,
muziek en (coöperatief)spel. Om
je op te geven voor de cursus kun
je contact opnemen met Kim Verschueren van de Binding op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur op 0297 –

Aalsmeer - De Limburgse teams
die aan het begin van dit handbalseizoen met elkaar een samenwerkingsverband zijn aangegaan om
het handbal in die provincie weer
naar een hoger peil te tillen, hebben die teams onlangs nieuwe namen gegeven. Zo heet het V&L/Talententeam nu Limburg Wild Dogs
en gaat Sittardia/Topteam nu verder
als de Limburg Lions. Zij stonden afgelopen zaterdag tegenover FIQAS
Aalsmeer in de Bloemhof, maar van
gevaarlijke leeuwen was geen sprake. FIQAS Aalsmeer, dat van meet
af aan opereerde vanuit een solide dekking, nam meteen een voorsprong en zou die de gehele wedstrijd vasthouden. Na tien minuten
was het al 7-3, na twintig minuten
12-8 en de ploegen gingen rusten
bij een 19-11 stand. Vooral Jeffrey
Boomhouwer en Mark Roest waren lekker op dreef: Jeffrey scoorde
veelvuldig uit prachtig aangespeelde breaks en Mark kon vaak vrij
aanleggen. Na de rust ging FIQAS
Aalsmeer in eerste instantie verder
waar het gebleven was en bouwde de score binnen vijf minuten uit
tot 23-12. Daarna sloop er een korte
periode wat onzorgvuldigheid in het
Aalsmeerse spel en de Limburgers
kwamen terug tot 23-16 en even later tot 25-18. Het laatste kwartier
was het echter gedaan met de Limburg Lions, die met hun te statische
spel niet meer door de verdediging
van FIQAS Aalsmeer heen konden
komen en geen antwoord hadden
op de veel meer gevarieerde aanvalsdrift van de Aalsmeerders. Want
die gingen intussen lekker door met
scoren: Serge Rink werd twee keer
op rij prachtig vrijgespeeld aan
de cirkel, Mark Roest benutte feilloos de penalty’s, Menno v.d. Grift
pakte zijn break outs weer mee en
het mooiste doelpunt was van Jeffrey Boomhouwer die in een schijnbaar kansloze break out de bal alsnog over de uitgelopen doelman tikte. Het werd uiteindelijk 35-24 en FIQAS Aalsmeer kan zich nu opmaken voor de enige echte topper in
de eredivisie: Vanavond, donderdag
18 december, tegen Kras/Volendam
om 20.00 uur.
Doelpunten: Mark Roest 12, Jeffrey

892091 of mailen naar kim@debinding.nl. De Binding zit in het SJOK
gebouw. De ingang is aan de Haya
van Somerenstraat nummer 35a.
Voor meer informatie over Stichting de Binding en de Binding Zolder kan er een kijkje worden genomen op www.debinding.nl

Dansen voor
50-plussers
Hoofddorp - In danscentrum Marcella van Altena in Hoofddorp wordt
elke dinsdag dansles gegeven aan
50-plussers. De middag start met
dansles voor gevorderden van 13.00
tot 13.45 uur.
Vervolgens is er de mogelijkheid om
vrij te dansen van 13.45 tot 15.00
uur. En tot slot is de dansvloer voor
de beginners van 15.00 tot 15.45
uur. De kosten bedragen 3 euro per
persoon. Voor informatie kan gebeld
worden naar 023-5613527 of 0206459007.

Prijzen voor Judoka’s van Blaauw
Uithoorn - Judoka’s van Judoschool Blaauw hebben meegedaan
met het gezellige Fuyiama toernooi
te Abcoude. Zeventien judoclubs
hadden 240 judoka’s ingeschreven
voor dit toernooi waarvan de oudste 14 jaar was. De kinderen werden onderverdeeld op kleur band en
gewicht in 54 poules zodat ze minimaal drie wedstrijden moesten maken. Hierdoor kunnen de kinderen
zo veel mogelijk ervaring op doen
met wedstrijden.
Van de 52 ingeschreven judoka’s
van Judoschool Blaauw hadden er
aan het eind van de dag 14 een eerste plaats en 15 een tweede plaats.
Naast een prijs voor de eerste en
tweede plaats kregen ook de overige deelnemers in de poule een
prijs voor de derde plaats. Dahley
Springintveld, geboortejaren 19981999, was in zijn gewichtsklasse erg
goed op dreef. Hij moest 4 wedstrijden maken. Al zijn wedstrijden wist
hij met goed en gevarieerd aanvallend judo te winnen. Hierdoor werd
Dahley overtuigend winnaar in zijn
poule en mocht hij een mooie beken
in ontvangst nemen. Bij de meisjes zaten Denise Roelofsma en Eline Kooijman samen in een poule.
Beide wisten hun eerste paar wedstrijden te winnen en moesten samen uitmaken wie er zich kampioen

mocht noemen. Eline wist de onderlinge wedstrijd op een ippon te winnen en werd hierdoor eerste in de
poule.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste:
Dahley Springintveld, Eline Kooijman, Hein Lek, Lars Bekkers, Martijn
ten Veldhuis, Mats Koolmoes, Pieter de Bruine, Rick van Tol, Romano
Vermeulen, Stan van den Berg, Tom
Prager, Tomas van der Made, Vincent Schreutelkamp, Wouter Zoethout.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede: Aisha Ratra, Denise Roelofsma, Jasper
Kempers, Jeroen Trommel, Jouke
van Westrenen, Lianne Opentij, Luc
Gieling, Malee Luijken, Mike Theijssen, Sjoerd Balvers, Skip Weisscher,
Stefan Roelofsma, Thomas Copier,
Vincent Pijpers, Wibo Petersson. Alle overige deelnemers hebben zeer
goed hun best gedaan en mochten
bij de prijsuitreiking hun beker voor
de derde plaats in ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol
toernooi voor Judoschool Blaauw.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., en seniorenjudo kunt
u contact opnemen met Judoschool
Blaauw onder tel. 0297 – 56 98 65,
e-mail info@judoschoolblaauw.nl of
via www.judoschoolblaauw.nl.
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Jan Bosman zag het duidelijk beter.

Onverwacht grote overwinning
voor schakers van SCA1

Aalsmeer - De zege die het vlaggenschip van Schaakclub Aalsmeer
in de vierde ronde van de NHSB
competitie behaalde was niet onverwacht. Tegenstander Bakkum stond
namelijk na drie ronden zonder
punten onderaan de ranglijst. Maar
wel was de grootte van de overwinning van de Aalsmeerders (7-1) een
meevaller. Voor de tegenstander
was het tevens de grootste nederlaag van het seizoen. Reeds na zo’n
anderhalf uur spelen was het duidelijk dat SCA de overwinning wel zou
gaan binnenhalen.
Zowel Tjark Vos als Joran Donkers
en Rik Könst konden reeds op een
duidelijk voordeel bogen, waartegenover alleen de stelling van Erik
Korenwinder wat verdacht aandeed. Het was vervolgens Tjark Vos,
die net als in de vorige wedstrijd, de
score opende. Hij had zijn tegenstander een uitermate zwakke pi-

onnenstelling bezorgd en het afwikkelen naar een gewonnen eindspel vond ook vlot plaats. Het tweede punt werd binnengehaald door
coming man Bart Auee. Bart wordt
dit seizoen de kans geboden om in
een aantal invalbeurten te ruiken
aan het niveau in de eerste klasse
en met zijn spel toont hij aan dat hij
daar al zeker aan toe is. In deze partij kwam hij zeer degelijk uit de openingsfase en langzaam maar zeker
veroverde hij terrein.
Een ernstige fout van zijn tegenstander bespoedigde het einde wel,
maar deed de uitslag van de partij niet veranderen (2-0). Met deze
twee punten werd weer eens aangetoond hoe belangrijk het voor ieder team is om jeugdspelers op te
stellen! De overige punten kwamen
later op de avond binnen. Allereerst
was het Peter Buis die het initiatief
van zijn tegenstander kon beteuge-

len door zijn pion voorsprong terug
te geven en zo af te wikkelen naar
een remise-stelling. Topscoorder
Rik Könst, ook nu aan het topbord,
had in een Franse opening eerst zijn
‘slechte loper’ kunnen ruilen en vervolgens een pion gewonnen. Nadat
hij dit tot een vrijpion had getransformeerd, kon hij het punt eenvoudig binnenhalen (3½-½).
Evert Jan Bosman had in een ogenschijnlijk gelijk eindspel een remise-aanbod afgeslagen. Hierbij bleek
hij verder gekeken te hebben dan
zowel zijn tegenstander als dan zijn
teamleider, die de remise wel had
willen aannemen. Maar het bleek
dat eigenlijk alleen de SCA-man
in het eindspel winstkansen had
en nadat de tegenstander enkele malen de beste voortzetting gemist had, kon vervolgens ook hier
de overwinning, en tevens de teamwinst, worden binnengehaald (4½½). Een tegenvaller was dat Joran
Donkers het betere eindspel, dat al
snel ontstond na de opening, niet zo
eenvoudig kon winnen. Weliswaar
had hij een sterke gedekte vrijpion,
maar de zwarte stukken konden het
‘beest’ net in bedwang houden. En
doordat er nog veel pionnen op het
bord bleven, konden de witte lopers
net niet voldoende dreigen om de
pion door te laten stomen. Doordat
de wedstrijd echter al was gewonnen, sloeg Joran het remise-aanbod van zijn tegenstander af. In de
snellere eindfase die daarna volgde
bleek de SCA-man echter toch de
handigste, alhoewel opnieuw een
blunder van een schaker uit Bakkum er de oorzaak van was dat ook
hier een vol punt kon worden genoteerd. Ook Erik Korenwinder behaalde het volle pond, weliswaar na
een verdacht uitziende stelling na
de opening. In de daarop volgende
fase bleek Erik echter enkele klassen beter te schaken dan zijn tegenstander en hij kon daarom maar
liefst drie pionnen op een rij veroveren. Ook dit kon daarna eenvoudig
tot winst worden gevoerd.
De laatste partij van de avond, en
niet voor het eerst, was die van Vincent Jongkind. De partij wisselde regelmatig van kansen waarbij in het
ontstane eindspel de SCA-man voor

remise moest vechten door zijn pionnen achterstand. In de tijdnoodfase ging het niveau echter achteruit. Beide partijen misten in de haast
een kans om de partij te winnen en
toen de wedstrijdleider zelfs moest
ingrijpen in verband met een onregelmatigheid, werd maar besloten tot de meest juiste uitslag: remise (7-1).
Promotie op komst?
Door deze grote overwinning staat
Aalsmeer nu zelfs virtueel bovenaan de ranglijst van de eerste klasse B. Dat wordt echter veroorzaakt
doordat concurrent nummer één,
Kennemer Kombinatie, haar wedstrijd uit de vierde ronde nog moet
spelen. concurrent nummer twee
is Castricum dat nu op de derde
plaats staat, één matchpunt achter Aalsmeer. Het is nog erg spannend in deze klasse en het aardige is dat alle onderlinge wedstrijden tussen Kennemer Kombinatie,
Castricum en Aalsmeer in de laatste drie speelronden plaatsvinden.
De beslissing zal dus vrijwel niet
eerder kunnen vallen dan in de gezamenlijk gespeelde laatste ronde
eind maart.
De Aalsmeerders spelen begin februari eerst tegen Castricum en in
ronde 6 volgt de ontmoeting tegen
Kennemer Kombinatie. Daarna zal
meer duidelijk zijn of SCA 1 het seizoen met de titel kan afsluiten. Overigens is het ook mogelijk om als
nummer twee te promoveren naar
de hoogste regionale klasse, maar
die mogelijkheid hangt mede af van
de resultaten in allerlei andere klassen. Het eenvoudigste zou zijn om
alle resterende wedstrijden gewoon
te winnen. Dan is de promotie vrijwel zeker!
Uitslag elfde ronde clubcompetitie:
Ger Lubbers - Willem Alderden
Arie Spaargaren - Cees Verburg
Koen Beentjes - Hans Pot
Leo Buis - Abdul Wasei
Gerrit Harting - Wim Hensbergen
Ron Klinkhamer - Elham Wasei
Thierry Siecker - Jan Holla
Han Carpay - Jan v.d. Laarse
Ahmadshah Ebadi - Rob v. Haaften
Marco Hutters - Goos Kaayk
Clemens Koster was vrij

rem
rem
rem
0-1
0-1
0-1
0-1
rem
0-1
1-0

Jet Set en Mantel koplopers
in ZABO voetbalcompetitie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 13 december vond de zevende speelronde van de plaatselijke
ZABO zaalvoetbalcompetitie plaats
in de Proosdijhal aan de Edisonstraat in Kudelstaart. De vier wedstrijden werden uitstekend gearbitreerd door de scheidsrechters Piller, Meyer en Ammerlaan. De openingswedstrijd ging tussen Accon
en De Jet Set BV. Laatsgenoemd
team had geen al te moeilijke avond
en won ruim met 0-7. Door dit resultaat is De Jet Set BV samen met
Mantel Makelaars koploper van de
ZABO geworden. Het tweede duel
van het avondje ZABO was de ontmoeting tussen DGL en LEMO Gaat
Los. Deze zaalvoetbalpartij was behoorlijk spannender dan het eerste duel. DGL zegevierde met 8-6
en is daardoor gestegen naar plaats
zes in de stand. Nieuwkomer LEMO
Gaat Los wacht nog steeds op de
eerste punten in dit ZABO-seizoen.
De derde wedstrijd van de zevende speelronde betrof de partij tussen Easy Beveiliging en Mantel Makelaars. De eerste helft werd afgesloten met een 1-3 tussenstand voor
Mantel Makelaars. In de tweede
helft liep de ploeg uit naar een ruime 3-10 overwinning. Door de ze-

ge heeft Mantel Makelaars de koppositie heroverd want Sportcafé de
MiD’s was vrij en voegde dus geen
punten toe aan hun totaal.
Het slotduel in de Proosdijsporthal
was de strijd tussen Piller Sport en
LEMO. In de eerste helft had LEMO een droomstart en stond binnen twaalf minuten op een 0-4 voorsprong. Piller Sport was veelvuldig
in balbezit maar strandde continue
op de uitblinkende doelman van LEMO, Remco Schalkwijk. Vlak voor de
rust moest de voormalig Eredivisiedoelman (Roda’23 zaal 1) twee maal
capituleren: ruststand 2-4. In de
tweede helft stelde Piller Sport orde op zaken. Na drie minuten stond
de stand gelijk 4-4 en daarna liepen
de Kudelstaarters uit naar een 106 overwinning. Bij Piller Sport was
Dave van Marisdé grote man want
hij (speler van het Nederlands Doventeam) scoorde zeven fraaie doelpunten. De ranglijst na zeven wedstrijdavonden ziet er als volgt uit:
Mantel Makelaars 6-15; De Jet Set
BV 6-15; Sportcafé de MiDi’s 6-13;
Piller Sport 6-12; Easy Beveiliging 69; DGL 7-8; LEMO 6-6; Accon 7-4;
LEMO Gaat Los 6-0.
Speelronde 8 volgt op zaterdag 3 januari in De Proosdijhal.

Voetbalcompetitie

RKAV zet 3-0 op scorebord!
Aalsmeer - Met 3-0 heeft RKAV afgelopen zondag gewonnen van Sp.
Maroc. De eerste helft begon met
een licht overwicht voor Sp. Maroc
maar gaande weg wist RKAV heft
in handen te nemen. Al in de tweede minuut was het Richard de Vries
die heel dicht bij het eerste doelpunt
was, maar zijn inzet ging aan de verkeerde kant van de paal. Twee minuten later was het weer de Vries
die de mogelijkheid had om te scoren, maar de doelman van Sp.Maroc
Boukiso, kon de bal net over de lat
tikken.
Gaandeweg de wedstrijd kwam
RKAV beter in het spel. Maar mocht
de handen dicht knijpen toen na een
aanval van Sp. Maroc de bal tegen
de lat kwam buiten bereik van doelman van Halm, die overigens kan terugkijken op een perfect gekeepte wedstrijd. RKAV kwam er beter in
en de combinaties gingen beter lopen. Met Robert Jansen als de grote
animator was RKAV heer en meester op het middenveld in de eerste
fase van de wedstrijd.
De trouwe aanhang moest toch
nog wachten tot de drie en dertigste minuut eer ze konden juichen.
Het was Edwin van Maris die voor
1-0 tekende. Het zat duidelijk goed
in elkaar bij RKAV, het middenveld
was duidelijk in handen van Dave van Schip, Hassan el Hadji, met
daarachter het duo Fabian Waay-

man, Timo Peters, en natuurlijk Arno
Schrama. Viel er een gaatje dan was
daar de over ijverige Robert Jansen
die na de wedstrijd tot “Man of the
Match” werd gekozen.
De tweede helft gaf een meer geoliede RKAV machine te zien. Sp
Maroc had in deze tweede helft eigenlijk niet veel in te brengen. RKAV
liet ze niet in hun spel komen. Nog
geen twee minuten in de tweede
helft was het weer Edwin van Maris
die het vijandelijk doel wist te vinden, 2-0.
En daar was niets tegen in te brengen. RKAV had nu het betere van
het spel en liet dat blijken ook. Probleemloos werd Sp Maroc aan de
kant gezet, en het was enkel nog
maar wachten op een hogere score. Het derde doelpunt kwam in de
59 ste minuut, en wel door Elton
Shehu, het was een bekroning op
het werk wat hij had laten zien. Al
met al was het een wedstrijd die het
aanzien waard was, vooral de tweede helft was een genot om naar te
kijken. RKAV hoeft zich geen zorgen te maken voor de wedstrijd van
komende zondag.
Als er zondag tegen RKDES net zo
gespeeld word als afgelopen zondag, zit het wel goed. De wedstrijd is
bij RKDES aan de Wim Kandreef in
Kudelstaart en begint om 14.00 uur.
Theo Nagtegaal.

Voetbalcompetitie

Aalsmeer simpel langs Roda ’23
Aalsmeer - Wat van te voren als
een ‘angstgegner’ werd gezien
bleek voor Aalsmeer geen al te grote barrière. De 0-3 overwinning van
VVA op Roda’23 afgelopen zaterdag
13 december had zelfs nog ruimer
gekund. Aalsmeer begon met Harmen Colijn op de positie van de geschorste Dion Bogaard. Hij vertolkte deze middag een prima wedstrijd.
Niet te passeren langs de grond en
ook de opbouw was goed verzorgd.
Een pluspunt was ook de terugkeer van de geblesseerde Thomas
Harte. In de eerste minuten behoudend, daarna was hij heer en meester rond de 16 meter.
Aalsmeer had de eerste 10 minuten
wat moeilijkheden met het kunstgrasveld in Bovenkerk. Een bal reageert soms toch net even anders.
Roda ’23 was wel meer aan de bal
die eerste minuten, maar er was
weinig gevaar voor het doel van René Jonker. Technisch kwamen zij
veel tekort, maar bleven wel vanaf de eerste minuut hard werken
voor een goed resultaat. Langzaam
kwam Aalsmeer beter in zijn spel.
Het eerste gevaar was in de negende minuut toen Ruud den Hooglander de bal goed voortrok. Wieger Visser kopte vrijstaand over.
Een kans voor Roda ’23 speler Mark
Tuinmand werd in de elfde minuut
goed geblokt door Harmen Colijn.
Een uitgespeelde kans in de zestiende minuut via Milton Cooman werd
door Wieger Visser tegen doelman
van Nes geschoten. In de zeventiende minuut was het wel raak. Een
afstandschot van ongeveer 30 meter door het ‘kanon’ Burak Sitil werd
via de handen van keeper van Nes
ingeschoten, 0-1. Het was gebeurd

met Roda ’23. Aalsmeer dicteerde de wedstrijd. Salih Yildiz speelde eerst drie man en de keeper uit
en daarna trok hij de bal voor vanaf
de achterlijn. De ingelopen Ali Keles verzilverde deze buitenkans in
de 27e minuut, 0 -2. Roda ’23 moest
voortdurend aan de noodrem trekken om het gevaar te beteugelen en
scheidsrechter R. Punt strooide dan
ook kwistig met gele kaarten. Het
laatste wapenfeit was in de 43e minuut, toen een aanval ingeleid door
Wieger Visser in de droompositie
voor open doel door Milton Cooman
werd naast gekopt. Aalsmeer wisselde in de tweede helft Timo Rijsterborgh voor Robert Batenburg en
Sergio Pregers voor Burak Sitil. Het
maakte voor de wedstrijd niet meer
uit. Een afgeslagen aanval van Roda
’23 in de 46e minuut kwam bij Milton Cooman die hard uithaalde tegen het lichaam van doelman van
Nes. In de rebound scoorde Wieger Visser 0-3. De wedstrijd was gespeeld. Aalsmeer liet Roda ’23 komen en was met counters gevaarlijker. Het was koud langs de lijn en
iedereen binnen en buiten de lijnen snakte naar het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Punt. Toen
moest nog 20 minuten worden gespeeld. Voor velen een marteling.
De enige echte kans voor Roda ’23
kwam in de 84e minuut toen René Jonker met een katachtige reactie een doelpunt voorkwam. Zo
gaat Aalsmeer in ieder geval met
een goed gevoel de winterstop in en
start 31 januari met een uitwedstrijd
tegen RKAVIC in Amstelveen. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Riet winnaar op ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is
het klaverjassen gewonnen door
Riet Pothuizen met 5112 punten,
gevolgd door Han Raadschelders

met 5085 punten. Als derde is Daan
Sandee geëindigd met 5048 punten en plaats vier werd bezet door
Nico de Ron met 4881 punten. Bij
het jokeren eindigde Gerard de Wit
op de eerste plaats met 114 punten
en tweede werd Marie van der Jagt
met 131 punten.

Sjoelcompetitie in De Reede
Rijsenhout - Vanavond, donderdag
18 december, staat weer een competitie-avond op het programma
van sjoelclub Rijsenhout.
De speelavond is in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat en begint om 20.00 uur. Inschrijven kan
vanaf 19.45 uur.
Het sjoelen op 4 december is in de
hoofdklasse gewonnen door Dirk-

jan Baardse met 2056 punten, de
de a-klasse behaalde Elly Lanser de
hoogste eer met 1725 punten, in de
b-klasse was Thomas van Brakel de
beste sjoeler met 1748 punten, in de
c-klasse ging Rinie Ravensbergen
er met de winst vandoor met 1645
punten en in de d-klasse was Ria
van Oudheusden met 1486 punten
onverslaanbaar.

NK Trampolinespringen
Kampioen Menno Kramer (midden) met Nicky van Leeuwen en Bart van der
Vlugt.

Schaatskampioenschappen

Menno Kramer weer één!

Aalsmeer - Na het gewestelijk
kampioenschap supersprint heeft
Menno Kramer ook bij de gewestelijke baankampioenschappen junioren allround op zondag 14 december de eerste plaats weten te behalen in de categorie Junioren C. De
kampioenschappen van het sterke gewest Noord-Holland-Utrecht
(NH-U) werden dit keer gehouden
op de thuisbaan in Haarlem. Er werd
gereden over de afstanden 500 meter en 1500 meter, terwijl de snelste junioren B ook nog een 3 kilometer moesten rijden. Naast Menno waren er nog twee andere rijders
van IJsclub de Blauwe Beugel geplaatst op basis van de KNSB puntenlijst, te weten Nicky van Leeuwen
(jun. C) en Bart van der Vlugt (jun.
B). De gereden tijden op respectievelijk de 500 en 1500 meter: Menno
Kramer 41.29 en 2.11.70, Bart van
der Vlugt 42.90 en 2.10.14, Nicky
van Leeuwen 47.39 en 2.25.66. Geen
persoonlijke records dit keer, maar
die staan dan ook al heel scherp
door de wedstrijden van de afgelopen weken in Heerenveen.
Bij de Groep 4 wedstrijd van dinsdag
9 december op de baan in Haarlem
werd een 500 meter en een 1500
meter afgewerkt.
Goede prestaties op de 1500 meter voor Shanna Herweijer en Sara
Colijn, die hun persoonlijke records
op deze afstand verbeterden naar
2.51.26 en 2.32.29. De beide andere
rijdsters, Crissie de Jeu en Moniek
Langhout, zetten een goede prestatie neer door dicht bij hun snelste tijden in de buurt te komen. Hun
tijden op respectievelijk de 500 en
1500 meter: Moniek Langhout 51.63
en 2.40.22, Crissie de Jeu 51.22 en
2.42.23.
In de jongste categorie, de pupillen, kan worden meegestreden in
het zogeheten ijskonijnen-toernooi.
Dit is een nieuwe opzet waarbij ook

de pupillen wat meer aan bod kunnen komen in wedstrijden. De ijsbaan in Haarlem heeft daarvoor extra wedstrijdtijd toegevoegd op de
vrijdagmiddag/avond. Bij de wedstrijd van afgelopen vrijdag 12 december kwamen Erik Kramer en
Daan Keijzer tot mooie persoonlijke
records in 36.25 en 42.10 op de 300
meter. Met deze uitslag staat Erik
Kramer, de jongere broer van Menno, stevig aan kop in het klassement
voor de pupillen D.
Wie denkt dat er in de kerstvakantie
minder zal worden geschaatst heeft
het mis. Uiteraard wordt tijdens de
feestdagen wat gas terug genomen,
maar tussendoor staan er nog een
aantal langebaan- en marathonwedstrijden op het programma, met
daarin weer een brede afvaardiging
van IJsclub de Blauwe Beugel. IJsclub De Blauwe Beugel heeft een
actieve website boordevol (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en is te raadplegen via: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Atletiek AVA
Maaike derde
op meerkamp
Aalsmeer - Op zaterdag 13 december organiseerde atletiekvereniging Hellas in Utrecht de indoor
kerstbomenmeerkamp. Maaike Witpeerd, C junior bij atletiekvereniging
Aalsmeer, nam hieraan deel. Op de
60 meter liep zij 8.50 seconden, bij
het hoogspringen haalde Maaike
1.35 meter en de kogel stootte zij tot
9.13 meter. Deze prestaties waren
goed voor een derde plaats bij de
C junioren.

Mirjam, Ilse, Yanaika en
Farieda 4e van Nederland
Aalsmeer - Zaterdag 13 december vond het Nederlands Kampioenschap trampoline springen voor
de teams plaats in Heerenveen. Drie
teams van SV Omnia 2000 hadden
zich hiervoor weten te plaatsen. Het
beloofde een spannende wedstrijd
te worden.
Het B2- team bestond uit Mirjam
van der Leeuw, Ilse Vergoossen, Yanaika Holst en Farieda Schreijer. Zij
sprongen een mooie eerste ronde
en stonden daarmee vijfde in de tussenstand. Dit betekende dat ze door
waren naar de finale. Daar gaan de
punten weer om nul en maakt ieder
team evenveel kans. In de finale mogen maar drie springers de trampoline op en dat waren Mirjam, Ilse en
Yanaika. Ze sprongen allemaal netjes hun oefening en werden daarmee gedeeld vierde met een puntentotaal van 81.60. Nummer drie
stond ruim boven hen, dus de dames gingen met een tevreden gevoel naar huis. Ze zijn vierde van
Nederland!
Het B-3 team bestond uit Maaike
Kaslander, Melvin Dokter en Robin
van As. Doordat zij elke wedstrijd
met een invaller hadden gesprongen, moesten ze nu met zijn drieën de finale springen. Dit ging goed,

maar helaas was de concurrentie
erg groot. Het team haalde 138,50
punten en werden hiermee achtste.
Het A-team bestond uit Perry Alderden, Marthijs Veltman, Jeroen Kaslander en Chris Moerman. De jongens begonnen goed met mooie
verplichte oefeningen. Maar tijdens
de keuze oefeningen gingen ze de
mist in. Perry belandde met zijn laatste sprong op de mat. Marthijs zat
niet lekker in zijn oefening en gaf
helaas de moed op, dat was erg
jammer voor de rest van het team.
Jeroen ging helaas ook de mist in
en daarmee verloor het team veel
punten. Chris maakte het gelukkig
af met een mooie oefening. Maar
dat mocht helaas niet baten, de jongens werden achtste en sprongen
die dag geen finale.
De afdeling trampoline kan terug kijken op een geslaagde reeks
team- wedstrijden. De B-teams hadden niet verwacht zo ver te komen.
Voorlopig is het even rustig voor
de A en B- springers van SV Omnia 2000. In februari en maart komen eerst een paar internationale
wedstrijden, waaronder de Flower
Cup in Aalsmeer. Vanaf april beginnen de individuele- en synchroonwedstrijden.

Van links naar rechts: de finalisten Mirjam van der Leeuw, Ilse Vergoossen en
Yanaika Holst.
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Sport en zwemplezier voor
kinderen in kerstvakantie!

Kindermatinee met Wall-E
in vakantie in Bacchus

Aalsmeer - De kerstvakantie is dit
jaar van maandag 22 december tot
en met vrijdag 2 januari. Het personeel van de ESA organiseert van
alles om het de vakantie vierende
kinderen naar de zin te maken. In
sporthal De Proosdijhal kunnen kinderen van 4 tot en met 12 zich heerlijk uitleven tijdens de sport & spel
instuiven op de maandagen 22 29
december. Lekker spelen, klimmen,
rennen, knutselen of tekenen. Kortom te veel om op te noemen! De
kinderen zijn van harte welkom van
9.30 tot 12.00 uur. De entree is 2 euro of 3.50 euro met een patatje en
een glas limonade erbij. Ook de ouders zijn natuurlijk van harte welkom om met hun kinderen mee te
komen. Ook in de kerstvakantie is er
weer volop gelegenheid om te komen vrij zwemmen in zwembad De
Waterlelie. Bijna elke dag kunnen de
kinderen komen spelen en zwem-

Aalsmeer - Op zaterdag 27 december wordt tijdens het kindermatinee
in cultureel café Bacchus de film
Wall-E gedraaid. Na 700 eenzame
jaren doen waarvoor hij was gebouwd, het schoonhouden van de
aarde, ontdekt Wall-E een nieuw
doel in zijn leven wanneer hij een
zoekrobot ontmoet, EVE genaamd.
Samen reizen ze door het heelal en
beginnen aan een van de meest opwindende en fantasierijke avontu-

men in het water met alle speelmaterialen. Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 december
is er vrij zwemmen in het banenbad
in plaats van het recreatiebad, van
11.00 tot 15.30 uur en kan er helaas
geen gebruik worden gemaakt van
de grote glibberglijbaan! Deze drie
dagen is ook het programma voor
het banen zwemmen iets gewijzigd.
Vanaf zaterdag 27 december is er
weer vrij wemmen in het recreatiebad en kan gebruik gemaakt worden van de grote glibberbaan! Er
zijn zelfs extra vrij zwemtijden in de
kerstvakantie. Zie voor exacte openingstijden www.esa-aalsmeer.nl of
bel 0297-322022.
Tijdens de kerstvakantie gaan de
zwemlessen en de doelgroeplessen
overigens niet door. Donderdag 25
en vrijdag 26 december en donderdag 1 januari is zwembad De Waterlelie gesloten.

Kerstinloop voor jeugd op
De Binding Zolder
Kudelstaart - Nog even en dan
is het zover Kerstvakantie! Heerlijk twee weken vrij, gezellig kerst
en oud en nieuw vieren. Ook op de
Binding Zolder wordt aandacht besteed aan deze gezellige tijd; zo is
er dinsdag 23 december een gezellige kerstinloop vanaf 14.00 uur op
de zolder in de Haya van Somerenstraat. Tijdens deze inloop zijn er lekkere hapjes, kan je lekker hangen in
de zithoek, last minute kerstkaarten
maken, kan er een spelletje worden
gespeeld of lekker film worden gekeken. Op dinsdag 30 december is

de laatste inloop van 2008. Het beloofd een gezellige middag te worden die tot 17.30 duurt! ’s Avonds is
er een gezellige filmavond en welke
film gedraaid gaat worden, mogen
de bezoekers zelf bepalen. Gekozen
kan worden uit Harry Potter en de
orde van de Fenniks, The Chronicles
of Narnia - Prince Caspian of Brief
voor de Koning. Stemmen kan tot en
met 20 december door een e-mail te
sturen naar kim@debinding.nl met
de film die jij wilt zien! De uitslag
staat vanaf 22 december op www.
debinding.nl.

Cursussen voor kinderen bij
muziekschool Spelenderwijs
Kudelstaart - Speciaal voor deze
kinderen start muziekschool Spelenderwijs in januari weer met nieuwe cursussen. `Muziek op schoot` is
een cursus voor ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar en biedt de mogelijkheid om allerlei nieuwe liedjes, spelletjes en versjes te leren die
voor het jonge kind geschikt zijn.
Tijdens de cursus wordt de muziek
zo aangeboden dat u er ook thuis
mee aan de slag kunt, bijvoorbeeld
tijdens het eten, voor het slapengaan, enz. Naast het zingen krijgen
ook andere aspecten van muziek de
aandacht, zoals muziek en beweging en spelen op instrumentjes. Bij
het zingen en bewegen wordt gebruik gemaakt van de hele ruimte en van allerlei materialen, zoals
ballen, speelgoedauto`s, knuffels en
nog veel meer. Tijdens de gezellige koffiepauze kan er nog even nagepraat worden en kunnen de kinderen vrij spelen met elkaar. `Muziek in de kring` is een korte speel-

se cursus waarbij kinderen van 4 tot
6 jaar kunnen ontdekken hoe leuk
het is om bezig te zijn met muziek.
Het zingen van liedjes en bewegen
op muziek spelen tijdens de cursus een grote rol. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse materialen. Ook mogen de kinderen regelmatig experimenteren met allerlei
soorten (slag)instrumenten. De cursus wordt afgesloten met een korte muzikale opvoering voor de ouders/verzorgers tijdens de laatste
les. De kinderen laten dan horen en
zien wat ze allemaal bij `muziek in
de kring` geleerd hebben.
Beide cursussen worden gegeven
door muziekdocente Irma Hogenboom in het clubgebouw van het
Showjachthoornkorps aan de Bilderdammerweg en gaan van start
vanaf woensdag 14 januari. Voor
meer informatie over de lesdagen,
lestijden en kosten kan gekeken op
de website; www.muziekschoolspelenderwijs.nl.

Landelijke zwemcompetitie

Vijf eerste plaatsen voor
Speedo’s van Oceanus
Aalsmeer - De tweede (voor)ronde
van de landelijke Speedo wedstrijden was een stuk korter dan de eerste. Duurde de eerste tot half zeven ’s avonds, nu was het einde een
uur eerder, tot opluchting van velen.
Vooral de junioren nummers maakten het verschil. De nu geplande
200 vlinder en 200 rug waren duidelijk minder populair dan de eerdere 200 vrij en 200 school. Voor
Oceanus leverde deze tweede ronde in ieder geval vijf overwinningen
op. Twee ervan kwamen op naam
van Rick de Mercado. Na zijn ereronde vorige week door het Pieter
van den Hoogenband zwemstadion was het nu weer hosanna. Op de
100 vrij doorbrak hij voor het eerst
de grens van 1.10 met 1.09.39 en bij
de 200 wissel komt de grens binnen
bereik : 3.01.76. Zwemmaatje Maxime van den Heuvel pakte de over-

winning op de 200 meter rugslag in
2.52.10, slechts 0.6 sec boven de NK
limiet en dat bij het debuut op deze afstand. Bij de jongste jongens
won Ruben Griffioen de 100 meter
schoolslag en de nog een jaar jongere Dennis Weening de 100 meter
wisselslag. Tweede plaatsen waren
er voor Anouk van Noord op de 100
meter rugslag en 100 meter vrijeslag, Sander Kirillova op de 50 meter vlinderslag en 100 meter schoolslag, Lianne Bouwmeester op de
100 meter rugslag, Ruben Griffioen
op de 100 meter wisselslag en Joeri Berends op de 200 meter rugslag.
Voor de derde plaats melden zich
Lulu-May Verbeek (100 vrij), Dana
Bosman (100 rug), Bart Sommeling
(50 vlinder en 100 school), Michelle
Meulenbroek (200 vrij en 100 wissel) en Daan Sommeling (100 wissel).

Judith Pruissen.

Aïcha Croes.

Foto: WNF/Jeroen Jumelet.

Rosell wint publieksprijs bij
WNF-Ranger Photo Award
Rijsenhout - De 11-jarige Roselle Spaargaren uit Rijsenhout heeft
zaterdag 13 december de Publieksprijs gewonnen bij de WNF-Ranger
Photo Award. De eerste prijs ging
naar de 11-jarige Timo Frionnet uit
Gouda. De 13-jarige Miles Kooren
uit Utrecht won de tweede prijs en
de 12-jarige Max Boeijinga kreeg de
derde prijs voor zijn foto. De winnende en genomineerde foto’s zijn
tot en met 8 maart 2009 te zien in
het Museon. De WNF-Ranger Photo Award is een natuurfotowedstrijd
voor kinderen tot en met 15 jaar. Behalve deze prijzen werd ook de winnaar van de WNF-Essentprijs bekend gemaakt. Dit jaar gaat die prijs
naar Job Bunschoten (11) uit Zeewolde. Zijn foto wordt door Essent,
hoofdsponsor van de WNF-Ranger
Photo Award, gebruikt voor een advertentie. De genomineerde foto’s

zijn beoordeeld door een deskundige jury diebestond uit Kristof van
Boven (winnaar van vorig jaar), Philip de Roo (avonturier en poolexpeditieleider), Willem Kolvoort (natuurfotograaf), Maarten Okkersen van
het Museon en Jacqueline Kooiman
van het WNF.
Elk jaar daagt de WNF-Ranger Photo Award kinderen tot en met 15 jaar
uit hun mooiste natuurfoto in te sturen. Op de foto mag een natuurlandschap of een wild dier (geen
huisdier) staan. Klimaat- of energiegerelateerde foto’s van bijvoorbeeld
bijzondere weersomstandigheden
of luchten zijn ook toegestaan. De
foto kan overal en in elk jaargetijde
gemaakt zijn: tijdens wintersport of
zomervakantie of tijdens een doordeweekse dag in de eigen omgeving.

Schaaktoernooi voor scholen
Aalsmeer - Vrijdagavond 19 december komen om 19.00 uur De Zegelkids weer bijeen. Ook zij gaan dit
jaar weer het bekende zwartepietenspel spelen. Dat is een spel met gemerkte pepernoten. Het zal dus wel
een dolle boel worden. Van filatelistische kennis opdoen zal niet veel
terecht komen. Deze dingen maken verzamelen juist leuk. Wat denk
je van het lid die een ‘chocolade
op postzegels’ verzameling tentoon
stelde. Zal die bij het verzamelen per
ongeluk niet een postzegel hebben
opgegeten? Postzegels verzamelen
kan je heel mooi combineren met

een andere hobby. Denk maar aan
de vele sporten die op postzegels
voorkomen. Denk er eens over met
al die vrije dagen en bespreek het
in januari met de jeugdleiding. Als
je lid wordt van de zegelkids krijg je
ook het maandblad van de postzegelvereniging met daarin de jeugdpuzzel. Bij goede oplossingen krijg
je punten, die te besteden zijn aan
leuke zegels.
Meer weten? Kom vrijdagavond
naar Het Parochiehuis in de Gerberastraat 6. De leiding is telefonisch
te bereiken onder nummer 361819,
je kunt dan vragen naar Eli.

Sportvereniging Omnia 2000

Diplomales ritmisch gymnastiek
Aalsmeer - Vorige week dinsdag
en woensdag hebben de recreatiegroepen ritmisch gym een diplomales gehad. Een aantal weken hebben de meisjes geoefend met hoepel en dit is afgesloten met een speciale les. Op 9 en 10 december hebben zij aan hun ouders en een echte
jury laten zien wat zij geleerd hebben. Op dinsdag hadden de meisjes uit Kudelstaart hun diplomales
en woensdag was het de beurt aan
de meisjes uit Aalsmeer. Beide dagen kwamen veel ouders, opa’s en
oma en broertjes en zusjes kijken.
Alle meisjes hadden hard geoefend
op het stukje met hoepel dat zij aan
de jury moesten laten zien. Dit was
zeker te zien.
De meisjes lieten mooie oefenin-

gen zien en iedereen heeft daarom
een diploma verdiend! In totaal zijn
er wel 37 diploma’s uitgereikt. Wil
je deze fantastische sport ook eens
proberen? Je mag altijd een proefles meedoen.
De lessen worden gegeven op dinsdag in de Proosdijhal in Kudelstaart
en op woensdag in de sportzaal van
de Mikado in Aalsmeer Oost. Op
beide locaties is er voor de kinderen uit groep 1, 2 of 3 les van 15.30
tot 16.30 uur. Voor kinderen uit
groep 4 of hoger is dit van 16.30 tot
17.30 uur. Kijk voor meer informatie op de website www.svomnia.nl
of neem contact op met Monique
Rommerts, tel. 0297-321553 of het
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel.
0297-322312.

Kinderkerstfeest in Dorpskerk

Schaakclub Aalsmeer organiseert

Zwartepietenspel bij Zegelkids

ren aller tijden op het grote scherm.
Het is een hilarische samenstelling
van personages met onder andere een kakkerlak en een heldhaftig team van slecht functionerende,
buitenbeentjes van robots.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat gaat open om 13.30 uur,
aanvang film is 14.00 uur, en de toegang: bedraagt 3,50 euro. Uitsluitend kinderen onder begeleiding
worden toegelaten.

Aalsmeer - Op zaterdag 27 december organiseert Schaakclub
Aalsmeer een kampioenschap voor
basisscholieren uit Aalsmeer en
omgeving. Het toernooi is in ’t Stommeerkwartier aan de Baccarastraat
en begint om 9.45 uur. De prijsuitreiking is gepland om 17.00 uur. De
deelnemers worden ingedeeld in
drie groepen en iedereen speelt tien
partijen. Per partij hebben de schakers 15 minuten bedenktijd. Natuurlijk zijn er bekers voor de kampioenen en de andere deelnemers die
op de hoogste plaatsen eindigen in
hun groep. Er zijn ook prijzen voor
de beste meisjes. Daarnaast zijn er
extra prijzen voor de beste kinderen die geen, of nog maar pas lid
zijn van een schaakclub. De school
waarvan de kinderen het beste kon-

den schaken krijgt een extra prijs. Je
kunt je opgeven bij je juf of meester.
De school geeft het dan door aan
de Schaakclub Aalsmeer. Je mag je
ook opgeven door een email te sturen naar Vincent Jongkind: v_jongkind@yahoo.com. Vermeld hierbij je
naam, je leeftijd en in welke groep
je zit op school. Deelname is helemaal gratis!
Lessen
Wil je (nog beter) leren schaken
voor het toernooi? Kom dan eens
langs bij het jeugdschaken. Iedere vrijdag om 19.00 uur in ’t Stommeerkwartier. Alle kinderen zijn van
harte welkom en mogen vrijblijvend
enkele lessen meedoen! Meer informatie is te vinden op website:
www.schaakclubaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Komende zondag 21
december wordt er in de Dorpskerk
aan de Kanaalstraat het kinderkerstfeest gevierd. Deze dienst begint
om 16.30 uur. De viering van het
kerstfeest is dan speciaal gericht op
de kinderen.
Dit betekent echter niet dat alleen
kinderen welkom zijn, integendeel.
Een ieder is welkom. Ook mensen,
die het niet echt gewend zijn om in
de kerk een dienst mee te maken

worden bij deze uitgenodigd. Vanzelfsprekend mogen kinderen van
alle leeftijden meekomen om deze
dienst mee te maken. In de dienst
gaan bekende en minder bekende kerstliederen gezongen worden. Verder zingt het kinderkoor, is
er een vrij verhaal en wordt er een
kerstspel ten tonele gebracht. Aan
het einde van de dienst is er bij mooi
weer een lekkere en gezellige verrassing.

Gezellige en sfeervolle
kerstmarkt in SJOK gebouw
Kudelstaart - Op donderdag 11
december was het een gezellige en
sfeervolle avond in het SJOK gebouw in Kudelstaart. Jeugdclub ’t
Gilde en de Binding Zolder organiseerde gezamenlijk een gezellige
kerstmarkt.
Het gebouw was helemaal in kerstsfeer gehuld met sfeervolle lichtjes
en heel veel leuke activiteiten. Zo
kon den jeugdige bezoekers zich laten schminken, was een knutseltafel ingericht en was er de mogelijkheid voor de jeugd om zich mooi te
laten maken door het kerst meta-

morfose team! Ook kon men genieten van heerlijke winterse kost, zoals erwtensoep, warme chocolade
melk en glühwein. Dat alles kon genuttigd worden, terwijl er even lekker gekeken kon worden naar leuke kerstfilmpjes. Daarnaast was er
druk geknutseld door de tieners van
de Binding Zolder. Zij hadden allemaal leuke kerstcadeaus gemaakt
die door de bezoekers gekocht kon
worden. Kortom een gezellige kerstmarkt waarbij alle inkomsten van de
avond ten goede komen aan jeugdclub ’t Gilde en de Binding Zolder.

