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Fax: 0297-342900

Gemeente en kinderopvang samen op zoek naar oplossing

Kinderopvang in Aalsmeer kampt
met heel groot ruimtegebrek!
Aalsmeer - Kinderopvangorganisaties in Aalsmeer hebben lange
wachtlijsten. Dit geldt zowel voor
de dagopvang als de naschoolse
opvang. De kinderopvangorganisaties hebben van alles geprobeerd
en zien geen mogelijkheden meer
om in eigen huis of op eigen terrein
uit te breiden. Daarom hebben ze bij
de gemeente aan de bel getrokken
voor een oplossing.
Volgens wethouder Jaap Overbeek
is dat volkomen terecht. “Gemeente
en kinderopvang moeten samen optrekken om een oplossing te vinden.
Als gemeente Aalsmeer moeten we
er alles aan doen om kinderopvangorganisaties de gelegenheid te geven uit te breiden, maar dit is geen
gemakkelijke opgave, zeker niet op
de korte termijn. Aalsmeer heeft
namelijk te maken met de LIB-zone (Schiphol). In deze zone, die een

groot deel van Aalsmeer beslaat,
mag geen permanente huisvesting
voor kinderopvang plaatsvinden.
Wel zijn er bestaande panden die
wellicht tijdelijk in gebruik gegeven
kunnen worden, maar daar heeft de
gemeente geen zeggenschap over
omdat die geen eigendom van de
gemeente zijn”, legt Jaap Overbeek
uit. “Voor de lange termijn hebben
we enkele gebieden op het oog
waar plaats is voor kinderopvang.
Maar dit biedt op de korte termijn
geen oplossing omdat de planontwikkeling voor deze gebieden nog
moet starten.”
Overzicht locaties
En hij vervolgt: “Voor de korte termijn is het probleem niet oplosbaar.
Toch kan de gemeente iets betekenen in ondersteunende zin. We hebben een overzicht gemaakt van lo-

caties waar huisvesting van kinderopvang en naschoolse opvang, geen
of geringe problemen opleverten.
We zullen ervoor zorgen dat aanvragen van kinderopvangorganisaties voor deze locaties snel en adequaat worden afgehandeld.” Omdat
de gemeente een onafhankelijke
positie moet houden, zal het initiatief voor de bouw op deze locaties
wel bij de kinderopvangorganisaties
zelf vandaan moeten komen. Eigenaren die zich afvragen of er op hun
terrein of in hun pand kinderopvang
kan plaatsvinden, worden verzocht
contact op te nemen met een van
de kinderopvangorganisaties. Deze
zijn te vinden www.aalsmeer.nl. De
gemeente heeft de kinderopvangorganisaties beloofd hen actief op de
hoogte te zullen houden van bouwplannen waar huisvesting voor kinderen mogelijk is.

kopen nu
www.diamond-collection.com
of / en in de winkel

Annemieke’s
Aktiewinkel
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HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

Haarlemmermeerders in hart
en nieren zestig jaar getrouwd
locoburgemeester Michel Bezuijen
een mooie bos bloemen samen met
felicitaties van het gemeentebestuur
en van Hare Majesteit de Koningin.
Voor de bloemen moest wel nog
even een mooi plekje worden uitgezocht, wat nog niet zo makkelijk
bleek te zijn. Het paar had namelijk
al verschillende boeketten gekregen! Het echtpaar heeft twee dochters, van wie er één in Assen woont
en één in Aalsmeer, en drie klein-

kinderen. De heer en mevrouw Reurekas zijn echter beiden geboren en
getogen Haarlemmermeerders. Zo
is mevrouw Reurekas 89 jaar geleden geboren in Nieuw-Vennep als
dochter van een melkboer. De heer
Reurekas woont al zijn hele leven op
de Aalsmeerderdijk en is zoon van
een kweker. In 1946, vlak na de oorlog, leerde het echtpaar elkaar kennen op de ijsbaan in Aalsmeer, waar
meteen de figuurlijke vonk oversloeg. ”Tijs kon heel goed schaatsenrijden”, vertelt mevrouw Reurekas. Nadat deze romantische ontmoeting zestig jaar geleden is verzegeld met een huwelijk, is het paar
gaan samenwonen in een noodwoning op de Aalsmeerderdijk. Twintig
jaar later werd plaats gemaakt voor
een nieuwe woning, waar ze tot op
de dag van vandaag nog steeds vertoeven.
De 89-jarige mevrouw Reurekas
woont nog steeds heerlijk aan de
Aalsmeerderdijk. “Het is hier zo lekker vrij en rustig”, vertelt de bruid.
Met het lange verblijf van het stel
op de Aalsmeerderdijk hebben ze
ook Schiphol vanaf de bodem opgebouwd zien worden. Tijs Reurekas
heeft zelfs het bombardement op
de luchthaven van dichtbij meegemaakt. “De kogels vlogen om mijn
oren”, zegt de heer Reurekas. Na de
oorlog heeft hij samen met zijn neef
Gijs het familiebedrijf, de seringenkwekerij overgenomen. Deze kwekerij lag tussen de Oosteinderweg
en de Aalsmeerderdijk in en bestond uit ruim 5000 vierkante meter
glas. “Ik heb hier tot mijn zeventigste met veel plezier hard gewerkt”,
zegt de 85-jarige. Met het bereiken
van de status Diamanten Echtpaar
is het feest echter nog niet afgelopen. Aanstaande donderdag 17 december bereikt de heer Reurekas
namelijk de leeftijd van 86 jaar!
Namens het hele team van De Nieuwe Meerbode hartelijk gefeliciteerd
met het bereiken van deze leeftijd
en natuurlijk met het zestig jaar samenzijn!
Door Ramona v/d Ochtend

vrij.avond
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

december, wordt in de Zijdstraat en
op het Molenplein een gezellige decembermarkt gehouden van 14.00
tot 21.00 uur. Op de kerstpagina elders in deze krant meer informatie
over de decembermarkt en de vele
activiteiten die de komende dagen
voor kerst voor jong en oud worden
georganiseerd. Volgende week verschijnt de Nieuwe Meerbode overigens een dag eerder, op woensdag
23 december. kopij en advertenties
aanleveren kan tot dinsdag 22 december 12.00 uur.
Ook de laatste krant in 2009 gaat
een dag eerder opgemaakt en verspreid worden!

18 dec. t/m 21.00 u.
21 dec. 10.00-21.00 u.
22 dec. 10.00-21.00 u.
23 dec. 10.00-21.00 u.
24 dec. 10.00-17.00 u.

Machineweg 3 Aalsmeer
Tel 0297-385281
gratis parkeergel. rondom

RESTAURANT
BAR

WAPEN VAN AALSMEER

Houd 2 januari
goed in Het oog!
MET vRIENDELIjKE GROET,

Dorpsstraat 15
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

STATIONSWEG 2 AALSMEER
TEL 0297-320 478
EINSTEINSTRAAT 127 KUDELSTAART
TEL 0297-349 944

Wij zijn van 24 december ‘09
t/m 2 januari ‘10 gesloten.
Op zondag 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

2010
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

bij van kouwen!

KerstKoopzondag Koffieproeverij

medellin secret

aanbieding:
2 Kilo medellin secret halen, 1 Kilo betalen !!!

wwww.vankouwen.nl
Mijdrecht:
Communicatieweg 26
Tel. (0297) 272 272

Aalsmeer - Drie kerstmarkten konden afgelopen weekend in Aalsmeer,
Kudelstaart en Rijsenhout bezocht
worden. Natuurlijk werden kerststukjes aangeboden, evenals kaarsen, kaarten, beeldjes, lekkernijen,
glühwein en kerstbrood. En vast en
zeker dat menig bezoeker een kom
erwtensoep naar binnen heeft gewerkt!
Zowel in Zorgcentrum Aelsmeer als
in De Spil kon verder ook gesnuffeld worden tussen de boeken. Over
bezoekers hadden de organisatoren
van de kerstmarkten niet te klagen,
er mochten veel kijkers en kopers
begroet worden. Morgen, vrijdag 18

Annemieke’s Kramerie

5 voor 12 show

Amsterdam:
Amstelveen:
Aalsmeer:
Transformatorweg 39 Vlielandstraat 1
Oosteinderweg 110
Tel. (020) 581 62 00 Tel. (020) 643 26 80 Tel. (0297) 329 911

Kerst vieren in Aalsmeer

EXTRA
KOOPAVONDEN:

van vrijdag 18 t/m donderdag 31 december:

Door nieuwe overheidsmaatregelen gaan
veel autoprijzen per 1 januari 2010 stijgen.
Kom daarom dit jaar nog zaken doen tijdens onze
5 voor 12 show zodat u deze prijsverhogingen ontloopt!

1

vuurwerk

Tijs en Aletta ontmoetten elkaar op het ijs

Aalsmeer - Afgelopen maandag
14 december was het precies zestig
jaar geleden dat Tijs en Aletta Reurekas in het huwelijksbootje stapten. Na dit zaterdag in het Wapen
van Aalsmeer met familie en vrienden te hebben gevierd, kon maandag een bezoek van de burgemeester van de Haarlemmermeer, of in dit
geval de locoburgemeester, natuurlijk niet uitblijven.
Het diamanten bruidspaar kreeg van

17 december 2009

Editie: Aalsmeer

ophelialaan 106 • 1431 hm aalsmeer • 0297 368010

Big l. maak je keuze

Big l. 25 jaar

juBileumactie
vrijdag 18 en zaterdag 19 decemBer

alleen op VrijDag 18 December

op De gehele collectie

elk 2e artikel
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pall mall
%
korting!
& edc
heren en Dames

alle combi’s
mogelijk

alleen op ZaterDag 19 December

elk 2e artikel

50
%
g-star
op De gehele collectie

heren en Dames

g-star
esprit
pall mall
Only
Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
aalsmeer
tel. 0297-321177
www.Bigl.nl

korting!
alle combi’s
mogelijk

jack & jOnes
cars
garcia
verO mOda
Openingstijden
Openingstijden
maandag
12.30 - 18.00
Dinsdag
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donderdag
van 10uur.
- 18.00 uur.
Dinsdag
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10 -donderdag
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van10
10--17.00
21.00uur.
uur.
Zaterdag
Zaterdag
vanopen
10 - van
17.00
iedere
zondag
11uur.
- 17.00 uur.
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INFORMATIEF
DOkTERs
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.

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

DIERENARTs
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.

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel: 326670.
Ouderenadviseur spreekuur
di., do., vr. 10.00-11.00 u.,
tel: 344094.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 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.

Vermist:
- Oosteinderweg in Aalsmeer, gestreepte zwart bruine cyperse poes
met roestrode buik zij is erg schuw omdat zij nooit buiten komt
haar naam is “Caesy”.
- Begoniastraat in Aalsmeer, oude cyperse kater, erg vermagerd,
witte bef en pootjes, witte streep tussen ogen. Hij heet “Willem”.
- Herenweg in Kudelstaart, “Harley” een muisgrijze kater met witte
bef en buik. Heeft krom puntje aan zijn staart.
Gevonden:
- Clematisstraat in Aalsmeer , cyperse poes met beige. Zij draagt
een “blauw bandje”.
- IJsvogelstraat in Aalsmeer, een beige sierduif
- Mijnsherenweg in Kudelstaart t.h.v. 58, zwart/witte kater met witte bef en sokjes.
Goed tehuis gezocht:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud.
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.

Waar is kater Harley?
Aalsmeer - Al enige weken wordt
kater Harley vermist van de Herenweg in Kudelstaart. Harley is een 13
jarige muisgrijze kater met witte bef
en buik. Hij heeft een krom puntje
aan zijn staart. Wie weet waar Har-

ley is, wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer, tel. 0297-343618.
De foto van vorige week heeft er
toe geleid dat een eigenaar gevonden is. En dat is goed nieuws!

Ikg
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.

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

Racket Sport aan de Beethovenlaan
114. De kosten bedragen 1 euro per
lot en wie elf loten koopt, betaalt 10
euro. Eén lot cadeau dus. Met deze loten steunen de kopers natuurlijk niet alleen het goede doel, maar
ze maken ook kans om mooie prijzen te winnen. Ook tijdens de tombola op de feestavond. De prijzen
zijn beschikbaar gesteld door sponsors. Meer informatie: www.tennis2tennis.nl en www.aalsmeer.dierenbescherming.nl.

verder gesproken wordt . De Alphacursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend
wordt gezien. De cursus duurt tien
donderdagavonden en een weekend
en is toegankelijk voor iedereen. De
cursus is gratis en wordt gegeven
in het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751. De avonden beginnen
om 19.00 uur en zijn om 22.00 uur
afgelopen. Voor meer informatie en/
of aanmelden: Piet de Vries, tel. 0651232922 of Frank Ruessink, tel. 0636361284.

Kerstsamenzang
in Urbanuskerk

fie, thee of glaasje glühwein. Kortom, het belooft een zeer sfeervolle avond te worden! De aanvang is
19.00 uur en iedereen is welkom.

Bovenkerk - Na het succes van
vorig jaar vindt in de Urbanuskerk
op zaterdag 19 december wederom een gezellige kerstsamenzang
plaats. Dit jaar verlenen onder andere de koren St. Caecilia en Aurora hun medewerking. Maar ook
de Bovenkerkse Harmonie is aanwezig en de bezoekers krijgen deze avond alvast een voorproefje van
de prachtige kerstversiering in de
kerk aan de Noorddammerlaan 124.
Gezamenlijk worden kerst- en adventsliederen gezongen en na afloop is er tijd voor een praatje, onder het genot van een kopje kof-

Kerstzang in
Rijsenhout

Rijsenhout - Om helemaal in kerststemming te komen wordt zondag
20 december in de Ontmoetingskerk Rijsenhout een Kerstzang gehouden. Die begint om 19.00 uur.
Bekende kerstliederen om mee te
zingen zullen ten gehore worden
gebracht en er is een kerstverhaal,
dat wordt omlijst met mooie muziek van organist Ary Rijke uit Velserbroek.

Zondag
20 december

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Otmar
Vrees, Aalsmeer.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst om
10u. met Arjen Ravensloot.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. drs. A. Jansen.
16.30u. evangelisatiedienst.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. dienst met
ds. Mieke Wierda, vierde adventszondag. Liesbet Geijlvoet, derde adventszondag. Extra collecte: Sedidea-project.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. H.B. Slagter, Wijk bij
Duurstede.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan.
ds. J. v. Popering. 4e Advent.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. A.J. Fraanje, Oosterwijk (Leerdam).
Oost: 10u. C.G. Graafland. Kerstvakantie Heilige Doop.

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch.
viering met karmelieten. Om 10u.
in Zorgcentrum Aelsmeer woordcomm. viering met A. Blonk. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof woordcomm. viering met M. van Zoelen.
Zondag 12u. in Karmelkerk Poolse
viering.
Ontmoetingskerk Rijsenhout
Zaterdag: geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J. van Veen. Om 19u.
Kerstzang.
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
Zondag 10.30u. dienst olv parochinen. 4e Advent. 15u. Kerstgebeuren.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, vd Veerelaan 30a. Aanv.
19u. ds. Tim Vreugdenhil.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. A.
van Vuuren. 18.30u. dr. P.F. Bouter,
Leerdam.

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.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Samenkomst om 10u. Spreker: Martin Koornstra. 19u. Baan7 Going
Deep (jongeren). Spreker: Gerard
de Groot.

BEGRA Bijbelstudie
Geen bijbelstudies tot januari.

Kerstinstuif 35+
Ontmoetingskerk

Kind en honden cursussen
succesvol afgesloten
Aalsmeer - Afgelopen woensdagen zaterdagmiddag zijn de eerste
Kind & hondcursussen bij DogsTale afgesloten. Het bleek een daverend succes! De kinderen tussen 8
en 12 jaar hebben in de vijf lessen
veel geleerd over lichaamstaal bij
honden, zodat ze hun huisdier beter zijn gaan begrijpen. Maar, er is
ook veel geoefend met handige oe-

feningen met de hond, zoals meelopen aan een ontspannen lijn. En
de kinderen hebben hun hond een
paar leuke kunstjes aangeleerd, bijvoorbeeld high five. In januari starten weer nieuwe Kind & hondcursussen. Voor nadere informatie kan
gebeld worden met Brenda van der
Zwet tel. 06-13570810 of zie www.
dogstale.nl.

Veel pret voor kind en hond in de Kind & hondcursus, hier samen met instructeur Masja Mulder.

Rijsenhout - In de Ontmoetingskerk Rijsenhout wordt vrijdag 18
december een Kerstinstuif georganiseerd voor belangstellenden van
35 jaar en ouder.
Het belooft een gezellige avond te
worden in kerstsfeer met muziek,
dans, snack en een borrel. Aanvang
is 20.00 uur.

Kerstviering bij
Amstel-Meer
Aalsmeer - Op zondag 20 december om 15.00 uur viert Amstel-Meer
kerst in de Open Hof Kerk aan de
Ophelialaan. Ronald van der Kruk
vertelt het kerstevangelie en ook de
bewoners van Amstel-Meer werken
mee aan de dienst.
Er worden bekende kerstliederen
gezongen onder leiding van de OKBand. Iedereen is van harte welkom.

Themadienst in
Lijnbaankerk

Alpha cursus in Het Lichtbaken
Rijsenhout - Waar leef ik eigenlijk
voor? Wie is Jezus? En wat heeft Hij
met ons leven te maken? Als u met
dit soort vragen rondloopt, kan de
Alpha-cursus die op donderdag 28
januari in het Lichtbaken start iets
voor u zijn. De Alpha-cursus biedt
namelijk iedereen een mogelijkheid
om uit te zoeken wat het christelijk geloof inhoudt. De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een korte inleiding op een thema, waarover aansluitend in kleine groepen

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

VERlOskuNDIgEN

Hondenschool goede doel van
kersttoernooi bij Racket Sport
Aalsmeer - De Hondenschool van
de Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. is het goede doel geworden van
het Antenna Racket Sport kersttoernooi 2009/2010. Het kersttoernooi vangt aan op zaterdag 19 december en wordt afgerond tijdens
de feestavond op zaterdag 2 januari. Op zondag 3 januari is de (symbolische) uitreiking van het geldbedrag aan het goede doel. Vanaf zaterdag 19 december worden loten
verkocht aan de wedstrijdtafel bij

Is uw huisdier
zoek?

KERKDIENSTEN

Reis door verleden met OVAK
Aalsmeer - Op 8 december waren
65 mensen bijeen in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De heren
Piet van der Meulen en Wim Roodenburg maakten met de aanwezigen een reis door Aalsmeer en Kudelstaart. Gestart werd bij de los-

wal aan de Herenweg en ging via
de Kudelstaartseweg en de watertoren naar de Zijdstraat. Van foto’s zijn
dia’s gemaakt en dit leverde prachtige en voor veel OVAK-leden herkenbare beelden op. De reis door
het verleden sloot af in Oost.

Aalsmeer - Zondagmiddag 20 december wordt in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Lijnbaan
een evangelisatiedienst georganiseerd rond het thema: Door de crisis, met het kind in de kribbe!
Spreker zal zijn dominee A Jansen
en muzikale medewerking wordt
verleend door de band Face to face.
Iedereen is van harte welkom, de
dienst begint om 16.30 uur.
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Kerstnachtdienst
in de ACG
Aalsmeer - Donderdag 24 december om 20.30 uur gaan de deuren
open van de aula van het Wellantcollege De Groenstrook voor de
kerstnacht van de Aalsmeerse CAMA Gemeente.
Een prachtig programma van zang
en muziek, beeld en geluid wordt
gepresenteerd. ‘Gedachten rond de
kerst’ worden verzorgd door voorganger Arno Post.
In verband met de grote verbouwing
van het Wellantcollege is de hoofdingang verplaatst naar de Mendelstraat. Parkeren kan in de Linnaeuslaan.
Iedereen is van harte welkom.

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
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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 8.30-17.00 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
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek
zal maximaal 15 minuten duren. Voor
een afspraak dient u minimaal één week
voorafgaand aan het spreekuur contact
op te nemen met de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats
op 12 en 26 januari 2010.
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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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@
noord-holland.nl.

Openingstijden gemeentehuis in verband
met de feestdagen
17 december gesloten vanaf 15.00 uur.
24 en 31 december gesloten vanaf 16.00 uur.
25 december en 1 januari gesloten.
4 januari open vanaf 11.00 uur.
AFSCHAFFING GRATIS NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen van 14 jaar en ouder kunnen bewijzen
wie hij of zij is: je moet je kunnen ‘identificeren’. Daartoe is er door de
minister een regeling in het leven geroepen die het mogelijk maakt om
voor kinderen die in een bepaald jaar veertien jaar oud worden gratis een
Nederlandse Identiteitskaart te kunnen afgeven
Let op
Deze regeling wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2010. Daarna kan er
geen gratis identiteitskaart meer worden aangevraagd. Ben je in 2009 veertien jaar geworden en heb je nog geen gratis identiteitskaart aangevraagd,
dan kan je dit nog uiterlijk doen tot en met 31 december 2009. Word je in
de eerste acht weken van 2010 veertien jaar (dus je bent jarig op of vóór 25
februari 2010), dan val je nog net binnen de regeling. Je kan dan uiterlijk
tot en met 31 december 2009 een gratis identiteitskaart aanvragen. Hou
hierbij rekening met de openingstijden van de gemeente in de periode van
kerst en oud en nieuw.
Er zijn twee voorwaarden voor het aanvragen van een gratis kaart:
• Je moet in de gemeente van aanvraag zijn ingeschreven als inwoner;
• Je mag niet eerder een gratis Nederlandse identiteitskaart op grond van
deze regeling hebben ontvangen.
Voor nadere inlichtingen afdeling Dienstverlening tel.: 0297-387575
Wmo 14 december 2009 Formele publicatie verordening
Naar aanleiding van de ‘AWBZ maatregel psychosociaal’ heeft de gemeente
Aalsmeer in 2009 besloten de financiële verantwoordelijkheid te nemen voor
de gespecialiseerde begeleiding aan ontregelde huishoudens. Om te komen
tot een rechtmatige individuele toekenning is de verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning met deze vorm van zorg uitgebreid. Op 10
december 2009 heeft de gemeenteraad vastgesteld de:
• Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Aalsmeer 2009.
Wanneer u deze verordening op papier wenst te ontvangen kunt u contact
opnemen met de heer B. Zonnenberg. Telefoon 0297-387575, E-mail: info@
aalsmeer.nl t.a.v. dhr. B. Zonnenberg. Het genoemde document ligt vanaf
vrijdag 18 december 2009 t/m vrijdag 29 januari 2010 ter inzage op het
gemeentehuis van Aalsmeer.
Controle hondenbelasting in januari 2010
Bent u een baasje van een hond en heeft u uw hond nog niet aangegeven
bij de gemeentelijke belastingen? Doe dit dan snel, want per januari 2010
zal er een controleur namens de Gemeente Aalsmeer langskomen om dit te
controleren. De Gemeente Aalsmeer heft al jaren de hondenbelasting. In het
kader van het gelijkheidsbeginsel vindt de gemeente het belangrijk, dat iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. Vandaar dat
de gemeente in januari controleurs inzet die dit huis-aan-huis gaan controleren. Wanneer u een hond heeft, betaalt u voor 2010 het tarief van E 68,-.
Voor elke volgende hond is het tarief E 83,-. U bent verplicht om aangifte te
doen. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete opleggen. Dus heeft
u een hond, meldt deze direct aan. U kunt het aangifteformulier aanvragen
bij het team WOZ/belastingen van de gemeente, telefoon 0297-387530, of
downloaden via de website van de Gemeente Aalsmeer. Retourneer het formulier zo spoedig mogelijk, het zou jammer zijn als de controleur eerder is.
Nadere informatie is in te winnen bij het team WOZ/belastingen, Marjorie
Bulthuis (0297-513932).
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.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Bilderdammerweg 32/34 te Aalsmeer, 1 wilg.
• Kamerlingh Onnesweg 9 te Aalsmeer, 1 treurwilg
• Wilgenlaan 21, 1 chamaecyparis
Datum verzending vergunning: 23 december 2009
Drank- en Horecawet
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de volgende drank- en horeca vergunning is verleend:
• Restaurant Plasmeijer, Herenweg 100A.
Datum verzending vergunning: 10 december 2009
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van de APV
de volgende exploitatie-terrasvergunning is verleend:
• Restaurant Plasmeijer, Herenweg 100A
Datum verzending vergunning: 10 december 2009.
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat
op grond van artikel 2.3.1.4 van de APV ontheffing sluitingstijd is verleend
voor de nacht van 31 december 2009 op 1 januari 2010 tot 06.00 uur aan
Bon Ami.
Woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde aanvragen een besluit
is genomen. Nadere informatie kan gedurende de wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387
746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 463, het bouwen van 4 garageboxen;
• Ophelialaan 211, het vergroten van de woning;
• Vivaldihof 5, het vernieuwen van dakkapellen.
Rectificatie
In week 50 is er een bouwvergunningaanvraag voor het plaatsen van een
dakkapel Karperstraat 30 gepubliceerd, dit moet zijn Karperstraat 36.

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken
na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. 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:
• Aalsmeerderweg 243D, het plaatsen van een tussenvloer;
• Gozewijnstraat 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Vlinderweg 10, het wijzigen van de gevel.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
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. 0297-387746. 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.

• Hendrikstraat 4, het vergroten van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 17 december 2009.
Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het concept van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben vastgesteld.
Het concept APV heeft als gevolg dat:
• een aantal bepalingen is geschrapt;
• een aantal bepalingen is vereenvoudigd;
• een aantal vergunningen is toegevoegd;
• een aantal strafbaarheidstellingen is verwijderd;
• vergunningen in principe voor onbepaalde tijd worden verleend,
tenzij de aard van de vergunning zich daartegen verzet.
Het concept van de APV, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen
met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn
kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het
ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via tel. (0297)
387 746. U kunt de stukken tevens digitaal raadplegen op onze website,
www.aalsmeer.nl. U kunt in de zoekfunctie ‘APV 2009’ invullen.

(Wm) aan de volgende bestaande milieuvergunningen ambtshalve een aantal
nieuwe voorschriften toe te voegen en een aantal voorschriften in te trekken:
• Otto Grond- en Baggerwerken, baggerdepot Kleine Brug:
oprichtingsvergunning Wm van 21 september 1993;
• Otto Grond- en Baggerwerken, baggerdepot Grote Brug:
oprichtingsvergunning Wm van 8 augustus 1995 en
veranderingsvergunning Wm van 15 april 1997;
• Gemeente Aalsmeer, baggerdepot achter Uiterweg 23:
oprichtingsvergunning Wm van 25 juli 1995 en veranderingsvergunning
van 10 december 1996;
• De Groot Waterbouw, baggerdepot Westeinderdijksloot:
oprichtingsvergunning Wm van 1 oktober 1996.
De aanleiding voor deze ambtshalve wijziging van de bestaande vergunningen is het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit op 1 juli 2008.
Dit Besluit geeft regels voor de toepassing van baggerspecie en grond op
de landbodem. Daarmee is de klasse-indeling van baggerspecie conform de
4e Nota Waterhuishouding komen te vervallen. Door het verbinden van een
aantal nieuwe voorschriften aan de bestaande vergunningen beschikken de
inrichtingen weer over een actuele vergunning.
De ontwerpbesluiten alsmede andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 18
december 2009 t/m 29 januari 2010 ter inzage in het gemeentehuis bij de
afd. Dienstverlening. Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot
en met 29 januari 2010 schriftelijk worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG te Aalsmeer. Degene
die schriftelijke zienswijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Een ieder die dit wenst wordt gedurende
bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge zienswijzen
in te dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit.
Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen op de stukken. U kunt
hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en handhaving,
tel. 0297-387645.
TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, WEEK 51
t/m 24 dec
t/m 25 dec

BESTEMMINGSPLANNEN
Inspraak bestemmingsplan Bedrijfslocatie Rietwijkerdwarsweg
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan “Bedrijfslocatie Rietwijkerdwarsweg” vrij
wordt gegeven voor inspraak.
Doelstelling
Het bestemmingsplan omvat het perceel gelegen in de Schinkelpolder aan de
Rietwijkerdwarsweg 1-3. Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch
juridische regeling op grond waarvan het mogelijk is uitvoering te geven
aan de noodzakelijke uitplaatsing van een Aalsmeers bus- en taxibedrijf uit
het dorp en vestiging van het bedrijf op het betreffende perceel mogelijk
te maken.
Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 18 december 2009
tot en met donderdag 28 januari 2010. Gedurende deze termijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van inspraak bestemmingsplan “Bedrijvenlocatie Rietwijkerdwarsweg“. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling een inspraakreactie naar voren wil brengen, kan contact opnemen
met de afdeling vergunningen en handhaving via tel. (0297) 387 746. Het
voorontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de centrale balie op
het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van
de centrale balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur
(vrije inloop) en van 14.00 uur tot 17.00 uur ( op afspraak). Op woensdag
is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur. Voor het overige is het
plan in te zien op afspraak. Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook
digitaal bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. U kunt
in de zoekfunctie ‘Bedrijvenlocatie Rietwijkerdwarsweg’ invullen.
ONTHEFFINGEN INGEVOLGE DE WET RUIMTELIJKE ORDENING

t/m 4 jan
t/m 5 jan
t/m 9 jan
t/m 12 jan

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk zijn zienswijze tegen het
ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG,
Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de
afdeling vergunningen en handhaving via tel. (0297) 387 746.

t/m 16 jan
t/m 16 jan

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij voornemens
zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 40 van de Woningwet, ontheffing van het geldende bestemmingsplan
en bouwvergunning te verlenen voor:
• Stommeerkade 23, het vervangen van een garage voor een carport.

t/m 22 jan
t/m 23 jan

Bouwverordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 6 weken
na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1
Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de
dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Hornmeer diverse woningen, het verwijderen van asbest;
• Waterhoenstraat 24, het verwijderen van asbest.
Deze besluiten worden op 17 december 2009 verzonden.
KENNISGEVING ONTWERPBESLUITEN WET MILIEUBEHEER
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de Algemene
wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van art. 8.23 lid 1 van de Wet milieubeheer

t/m 21 jan
t/m 21 jan
t/m 21 jan
t/m 21 jan

t/m 3 feb

Kapvergunning: Apollostraat 16, 1 berk;
Kapvergunning: Amperestraat schuinachter nr. 48,
Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat schuinvoor
nr. 2, Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat voor nr.
6, Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat voor nr.
58, Aesculus hippocastanum; Beethovenlaan 120, RKAV,
Betula pendula; Berkenlaan voor nr. 2b, Betula ermanii;
Berkenlaan voor nr. 10, Betula ermanii; Cyclamenstraat
naast Hadleystraat 60, Corylus colurna; Cyclamenstraat
achter nr. 57, Malus; Cyclamenstraat achter nr. 59, Malus;
Dreef voor nr. 52, Ulmus x hollandica; Goudenregenstraat
voor nr. 18/20, Aesculus hippocastanum;
Goudenregenstraat voor nr. 22, Aesculus hippocastanum;
Hornweg voor nr. 1 en 3, Platanus acerifolia; Kastanjelaan
voor nr. 16, Aesculus hippocastanum; Kudelstaartseweg
hoek Kudelstaartseweg-Robend, Alnus glutinosa;
Kudelstaartseweg in Fortbocht, 4 x Salix alba; Lijnbaan
tussen Dorpsstraat en Oosteinderweg, 3 x Alnus glutinosa;
Margrietstraat achter nr. 22, Prunus; Mendelstraat voor
nr. 46, Prunus serrulata; Mendelstraat voor nr. 97, Prunus
avium; Oosteinderweg voor nr. 40a/b, Alnus glutinosa en
Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 54, Fraxinus
excelsior; Oosteinderweg voor nr. 56, Acer pseudoplatanus;
Oosteinderweg voor nr. 60, Acer pseudoplatanus;
Oosteinderweg voor nr. 64, Acer pseudoplatanus;
Oosteinderweg voor nr. 78, Fraxinus excelsior en 2
x Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 86,
Alnus glutinosa; Oosteinderweg voor nr. 286, Sorbus;
Oosteinderweg voor nr. 344, Sorbus; Oosteinderweg
tegenover nr. 521, 3 x Alnus glutinosa; Oosteinderweg
voor nr. 266, Sorbus; Oosteinderweg schuin tegenover nr.
30, 2 x Aesculus hippocastanum; Oosteinderweg tussen
Burg. Kasteleinsweg en Lijnbaan, Aesculus hippocastanum;
Ophelialaan (Centrum) voor nr. 230, Acer pseudoplatanus;
Pasteurstraat tegenover nr. 22, Alnus cordata; Rozenhof
Naast nr. 10, Sorbus intermedia; Schweitzerstraat 53 t/m
55, 3 x linde; Seringenpark in park, Ailanthus altissima en
Sorbus; Stommeerkade tegenover nr. 39, Alnus glutinosa;
Waterhoenstraat voor nr. 10, Robinia pseudoacacia;
Wetenschapperpad achter Huygensstraat 14, Aesculus
hippocastanum; Wetenschapperpad achter Huygensstraat
16, Aesculus hippocastanum; Zwarteweg tegenover nr. 120,
Acer pseudoplatanus; Zwarteweg tussen v. Sieboldlaan en
Clusiusstraat, Alnus incana; Zwarteweg hoek Zwarteweg Clusiusstraat, 2 x Alnus incana;
Kapvergunning: Herenweg 38, 30 wilgen; Kerkweg 2,
3 cypressen; Stommeerweg 102, 1 berk;
Kapvergunning: Hugo de Vriesstraat 89, 1 kastanje;
Ontheffing sluitingstijd: voor de nacht van 13 februari
op 14 februari 2010 en voor de nacht van 1 mei op 2 mei
2010 is verleend aan ’t Holland Huys;
Kapvergunning: Graaf Willemlaan 13, 2 x chameacyparis;
Kudelstaartseweg 225, 18 diverse bomen (eiken, berken,
wilgen, acers, essen, kastanjes);
Kapvergunning: Primulastraat 70, 1 den;
Vooraankondiging gedeeltelijke onteigening
bestemmingsplan “Noordvork” ;
Kapvergunning: achter Stationsweg 6, 1 berk, 1 esdoorn,
4 coniferen en 3 meidoorns;
Drank- en Horecawet: Hoogvliet BV, Aalsmeerderweg 207;
Drank- en Horecawet: Restaurant Plasmeijer, Herenweg
100A;
Exploitatievergunning: Restaurant Plasmeijer, Herenweg
100A;
Kapvergunning: Roerdomplaan 14, 1 berk.;
Kapvergunning: Aalsmeerderweg 295, 1 magnolia,
Willem-Alexanderstraat 45, 1 prunus;
Kapvergunning: Bilderdammerweg 32/34 te Aalsmeer,
1 wilg, Kamerlingh Onnesweg 9 te Aalsmeer, 1 treurwilg,
Wilgenlaan 21, 1 chamaecyparis.

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.
Inzagetermijn tot vrijdag 1 januari 2010
• Willem Alexanderstraat 35, het vergroten van een berging.
Inzagetermijn tot vrijdag 8 januari 2010
• Aalsmeerderweg 219, het vernieuwen van een reclamebord.
• Praamplein 4A, het plaatsen van 2 winkelwagenopstelplaatsen.
Inzagetermijn tot vrijdag 15 januari 2010
• Dorpsstraat hoek Kanaalstraat, het plaatsen van een dorpspomp;
• Meervalstraat 27, het gebruiken van de benedenverdieping
van de woning voor kinderopvang.
• Rietwijkerdwarsweg tussen 2 en 66, het tijdelijk plaatsen
van 2 prefab kantoorunits
Inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2010
• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut.
• Kudelstaartseweg naast 40, het geheel oprichten van
een woning met berging;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
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AGENDA

Freaky friday met dj Kees
Markman in Centennial
Aalsmeer - Vrijdag 18 december is
het freaky friday, de laatste werkdag voor de kerst die altijd uitbundig gevierd wordt in de Engels steden. Ook in Centennial wordt freaky friday gevierd met niemand minder dan dj Kees Markman. En dan is
het echt feest. Want dj Kees Markman weet als geen ander te zorgen
voor een gezellige sfeer met goede muziek. Tijdens freaky fridagy in Engeland dragen de vrouwen
mooie, veelal mouwloze, avondkleding. De drie vrouwen die het best
voldoen aan deze kledingstijl maken
kans op een nachtje romantisch sla-

pen in de nieuwe suite met bubbelbad in Centennial. Uiteraard inclusief ontbijt. De jury bestaat uit bekende Aalsmeerders die recent ook
in Liverpool zijn geweest. Aanvang
21.30 uur. De toegang is gratis.
Centennial is gevestigd naast Hotel
Chariot aan de Oosteinderweg 243
te Aalsmeer, tel. 0297-388144. Bezoek voor meer informatie de website www.centennial.nu. Publiek
wordt gevraagd zoveel mogelijk op
de fiets te komen, maar wie toch de
auto neemt kan deze stallen op nabij gelegen terrein van garage Colijn
aan de Machineweg.

Aanstaande zaterdag!

Back in Christmas Time
in The Beach zaterdag

Winnaars Amsterdamse Popprijs:

Klopje Popje in de N201
Aalsmeer - De winnaars van de
Amsterdamse Popprijs 2009 spelen aanstaande vrijdag 18 december in de N201 aan de Zwarteweg.
Klopje Popje is op zijn zachtst gezegd een opvallende band: de jury van de popprijs viel unaniem voor
de muzikale veelzijdigheid, originaliteit en creativiteit die met deze
band van het podium af dendert! De
stijl van de band is een mengelmoes
van funk, metal, vrolijke punkrock,
een beetje jazz, een beetje experimenteel, aangevuld met een volko-

men losgeslagen frontman die als
een soort Hans Teeuwen met ADHD
het hele optreden de gekste dingen
uithaalt.
Deze band gaat het in de toekomst
nog ver schoppen en moet je dus
gezien hebben! Grijp die kans dus
aanstaande vrijdag, neem je goeie
humeur mee en je hebt geheid een
goeie avond in het jongerencentrum. Het voorprogramma wordt
verzorgt door de jonge pretpunkers
van Wat! De zaal is open om 21.00
uur en de entree is gratis.

Après-skiparty met dj Martijn

Zanger Eddy Walsh gaat
feestje bouwen in Praam
Aalsmeer - Zanger Eddy Walsh en
dj Martijn gaan aanstaande zaterdag 19 december een feestje bouwen in café de Praam. Als tienjarige jongen is Eddy Walsh geschept
door een auto en belandde meer
dood dan levend in het ziekenhuis.
Er is geen enkele hoop op herstel of
overleven, krijgen zijn ouders te horen. Na vijf dagen in coma te hebben gelegen en door veel schroefen naaiwerk weer in elkaar te zijn
gezet, gebeurt een wonder. Hij herstelt en sindsdien is elke dag voor
de zanger Eddy Walsh als het ware ’gevonden’. Na zijn schoolperiode
begint Eddy Walsh als zogenaamde varensgezel, oftewel krullenjongen, bij een houtbedrijf. Tijdens het
opruimen van vette smeerolie van
de machines en rotzooi die anderen achterlaten, traint hij ondertussen de stembanden, tot groot plezier van zijn collega’s. Bij elke gelegenheid springt hij op tafels en
stoelen. Iedereen in zijn naaste omgeving weet dat in Eddy een aankomend bekende Nederlandse artiest
huist. Het moet er alleen nog even
uitkomen. Hoewel de artiest de laatste jaren met eigen geluid door het
land trekt en veelvuldig optreedt,
moet hij bij het kiezen van een professionele loopbaan nog even in de
wachtkamer. Als geen ander weet
de zanger-entertainer in hart en
nieren inmiddels dat zonder de nodige kruiwagens een carrière als beroepsartiest lang op zich laat wachten. Bij het bezoeken van een klant,
voor het opmeten van een houten
vloer, blijkt de man een internationaal gerenommeerde talentscout
te zijn. Deze hoort hem meezingen
met de radio, is laaiend enthousi-

ast en brengt Eddy Walsh in contact met grammofoonplatenmaatschappij Arcade. De firma aarzelt
niet en biedt hem een langdurig platencontract aan. Dit resulteert begin
februari 2001 in zijn eerste singlecd. Niets lijkt het succes van de allrounder nog in de weg te staan. Bijna tegelijk maakt ook de vader van
René Froger, Bolle Jan, kennis met
het frappante stemgeluid en presentatiekwaliteiten van Eddy. Omdat
de joviale Amsterdammer altijd een
goede neus heeft voor talent leidt
dit tot een vaste overeenkomst bij
het befaamde café Bolle Jan aan de
Reguliersdwarsstraat in Amsterdam.
Eddy is ieder jaar vaste gastzanger
in de feestweek van Aalsmeer en is
voornemens er aanstaande zaterdag
19 december weer een superfeest
van maken in danscafé de Praam in
de Zijdstraat. De aprèsski party begint om 22.00 uur met dj Martijn en
de toegang is gratis.

mand 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! 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 Time’-avond, jezelf opgeven
via deze site.
Red Hot-special
‘Back In Time’ wordt ook in 2010
elke derde zaterdagavond van de
maand georganiseerd in The Beach.
Na het kerstthema van deze december volgt op zaterdag 16 januari een
Back In Time Red Hot-special. Een
groter opgezet feest met surpriseacts, dansers en optredens. Vanwege het speciale karakter van deze
speciale Back In Time-editie start
binnenkort de voorverkoop van toegangskaarten. Deze zijn verkrijgbaar in The Beach. Maar eerst dus
Back In Christmas Time aanstaande
zaterdag 19 december vanaf 21.00
uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Kaartverkoop aan de
deur. Entree slechts 5 euro inclusief
twee consumptiemunten.

STAGE
MUSIC SHOP
SALVAdOR CORdEz
(dAMESGITAAR)

% 149,-
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Exposities
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u.
Tot en met 3 januari:
* Etsen en prenten van Jaap Hillenius in Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: do. t/m zo. 14-17u.
Tot en met 10 januari:
* Moderne glaskunst, bronzen beelden en schilderijen in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg (tegenover
watertoren). Open: zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zaterdag 19 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum

Diversen
Donderdag 17 december:
* Klaverjassen in Proosdijhal, Kudelstaart vanaf 20u.
* Kerstkienen bij Supportersver. in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 18 december:
* Decembermarkt in Zijdstraat, centrum van 14 tot 21u.
* Kerstkien bij buurtver. Oostend in
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u
* Kerstkienen bij VVA in kantine aan
Dreef vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in kantine
Wim Kandreef vanaf 20u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat.
Les: 19u. Competitie: 20u.
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 19 december:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
Zondag 20 december:
* Kerststukjes maken op kinderboerderij Boerenvreugd, Beethovenlaan,
Hornmeer. Van 13 tot 16u.
* Kerstkoopzondag in de Ophelialaan van 12 tot 17u.
Maandag 21 december:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminstraat, 19.45u
Dinsdag 22 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Inloop voor jeugd Binding Oostkriebels, Machineweg v/a 15u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Kerstspeelavond Ons Genoegen in
OTT Hortensialaan vanaf 19u.
* Murphy’s Pubkwis in Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.
Woensdag 23 december:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.

Nog kaarten James Bond themafeest

Zondag live muziek in Blitzz
Aalsmeer - Elke donderdagavond
presenteert Blitzz in de Marktstraat blitzz piano’s met live-muziek door in ieder geval een pianist en een drummer en het tweetal wordt wisselend per week bijgestaan door een gitarist, saxofonist of
zanger(es). Op de bar en tafels liggen blaadjes waar verzoeknummers
op geschreven kunnen worden. Iedere vrijdag en zaterdag nemen dj’s
achter het draaimeubel plaats en laten swingende muziek uit de jaren
zeventig tot negentig klinken. Blitzz
is het hele weekend uitgaan, want
iedere zondag kan genoten worden
van een live optreden. Op de laatste
werkdag en op kerstavond wordt

getrakteerd op blitzz piano’s en een
groots oud en nieuwfeest staat op
het programma.
Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Het wordt een James Bond
themafeest met black jack en roulette, optredens van Edith Barkey
en band en zanger Koen Raadt en
natuurlijk bubbels, hapjes en om
twaalf uur vuurwerk. Op de hoogte blijven van alle feesten en partijen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
via blitzz.biz. Jeugdige gasten worden overigens verzocht een identiteitsbewijs mee te nemen. Er kan bij
twijfel naar gevraagd worden bij de
deur. Toegang tot Blitzz is voor iedereen van 21 plus.

KERSTAANBIEdING:
PEAVEy VERSTERKER
VAN % 115,- VOOR % 99,-

HEEL VEEL KERST(SONG)BOEKEN!
Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

KCA trakteert op jazz in Bacchus

Ruud Breuls en Simon
Rigter Quintet zaterdag

Dinsdag voor derde maal

Murphy’s Pubquiz in Joppe

Aalsmeer - Aanstaande dinsdag 22
december wordt in café Joppe voor
de derde keer de Murphy ‘s Pubquiz
gehouden. Aan de eerste editie van
de quiz night namen drie teams
deel. De tweede keer gingen maar
liefst zeven teams de strijd aan tijdens deze gezellige en toch leerzame avond. Met vragen die varieerden van hoeveel tenen heeft een
pinguïn tot de munteenheid van Laos, maar ook een vrij moeilijke muziekronde en best lastige fotomomenten. Winnaar van de tweede
editie was het team ToRenBorStel,
dat voor de eerste mee deed aan de
quiz. De volgende Murphy’s Quiz
Night is aanstaande dinsdagavond
vanaf 20.30 uur in het café in de
Weteringstraat. Deelnemen kan met
een team van maximaal vier perso-

Aalsmeer - De december-editie van het dance classics discofeest ‘Back In Time’ in ‘The Beach
aan de Oosteinderweg staat komende zaterdag 19 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 bekende en minder bekende (kerst)hits uit de jaren zeventig en tachtig. Natuurlijk
worden de uitschieters uit de jaren zestig en negentig ook zorgvuldig tussengevoegd. En in samenwerking met VJ Alex Wahlen van
X-treme Showproductions worden
weer allerlei videoclips uit die tijd op
het grote scherm getoond. 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 kersttenue (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 klinkt zaterdag de
muziek van ‘Back In Time’ zodat nie-

Muziek
Donderdag 17 december:
* Pianoshow, nummers op verzoek,
in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u. Iedere donderdag. Iedere vrijdag en
zaterdag gastdj.
Vrijdag 18 december:
* Optreden smartlappenkoor Denk
aan de buren in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 21.30u.
* Freaky friday met dj Kees Markman in Centennial, Oosteinderweg
243 vanaf 21.30u.
* Pretpunk van Klopje Popje in N201,
Zwarteweg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 19 december:
* Après-skiparty in de Praam, Zijdstraat met dj Martijn en zanger Eddy
Walsh. Vanaf 22u.
* Jazz van Ruud Breuls en Simon
Rigter Quartet in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Back in Christmas Time in The
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
Zondag 20 december:
* Kerstconcert Amstellandse Cantorij in Urbanuskerk, Bovenkerk, 20u.
* Kerstconcert mannenkoor Con
Amore in Karmelkerk, Stommeerweg. Aanvang: 14.30u.
* Kerstconcert met koren De Kudelkwetters, Fiore, Cum Ecclesia en
muziekver. Flora in kerk St. Jan, Kudelstaartseweg vanaf 15u.
* Optreden Sonority in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 19u.
Woensdag 23 december:
* Open mic. in Blitzz, Marktstraat
voor zangers/ressen vanaf 21u.

Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.

nen. Onder andere is de organisatie
nog op zoek naar een damesteam!
Deelname kost slechts 5 euro per
team. De quiz zal tot ongeveer 23.00
uur duren.

Civits in P60

Amstelveen - Vanavond, donderdag 17 december komt onder andere de band The Civits optreden
tijdens de maandelijkse Local the
Night in P60 in het centrum. De toegang is 5 euro. Vrijdag 18 december
is het podium voor Idols zangeres
Charlene en zaterdag presenteert
P60 een spetterende performance
van The Madd & The Birdbrains.
Zaal open alle avonden 20.30 uur.
Meer informatie: www.p60.nl.

Aalsmeer - De jazzavond in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat wordt aanstaande zaterdagavond 19 december weer buitengewoon swingend met het kwintet van twee fantastische muzikanten die hier allebei al eens optraden met de pianiste Amina Figarova. Zij komen ditmaal met hun eigen Ruud Breuls en Simon Rigter
Quintet. Trompettist Ruud Breuls
en saxofonist Simon Rigter stonden
tien jaar lang in de frontlinie van
The Buddies in Soul, een kwintet in
de hardboptraditie, dat werd geleid
door pianist Cees Slinger en Rigter.
Na het overlijden van Slinger in 2007
vonden Breuls en Rigter dat ze nog
niet klaar waren met elkaar. Er werd
een nieuw kwintet opgericht dat
de naam Ruud Breuls/Simon Rigter Quintet meekreeg. Die groep bestaat naast dit duo uit pianist Karel Boehlee, bassist Jos Machtel en
drummer Marcel Serierse. Mannen
die allemaal tot de top van de Nederlandse jazzscene behoren. Dit
frisse kwintet werkt met een gloednieuw repertoire en is in staat om
live tot grote hoogten te stijgen.
Daarbij verliezen ze geen moment
de hardboptraditie uit het oog. Ruud
Breuls studeerde in 1988 af aan het
Conservatorium van Amsterdam
(voorheen het Hilversums Conservatorium). Hij won in datzelfde jaar
de Wessel Ilcken prijs te Loosdrecht.
Sinds 1990 is hij als docent jazz-

trompet verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam en sinds
1996 is hij trompetsolist van het Metropole Orkest. Simon Rigter (geboren op 20-9-1973, de sterfdag van
Ben Webster) is een van de vooraanstaande tenorsaxofonisten van
de nieuwe generatie. Zijn conservatoriumstudie bij John Ruocco en
Ferdinand Povel werd in 1997 cum
laude afgerond. Simon gaf concerten in Nederland, Duitsland, België,
Luxemburg, Denemarken, Israël en
Jamaica. Hij was veel te beluisteren
op het North Sea Jazz Festival, waar
hij onder meer optrad met saxofonist George Coleman en drummer
Alvin Queen. Aanvang jazzconcert
zaterdagavond is 21.30 uur en de
toegang is: uw gift. Inlichtingen:
Reinoud Staps, tel. 0297-325304 of
Pierre Tuning, tel. 0297-360355.

Gezellig druk bij ‘Gigs’
Aalsmeer - De band van oud-Aalsmeerder Jaap Verschoor verzorgde afgelopen zondag voor muzikaalsmeer een optreden in De Oude Veiling. Gigs had
veel fans meegenomen, maar ook veel Aalsmeerders kwamen naar de muziek luisteren van hun oude dorpsgenoot. Voor Jaap Verschoor was terug zijn
in Aalsmeer een feest van herkenning en dat begon al in auto op weg toen
de bekende watertoren in zicht kwam. In De Oude Veiling mocht hij een groot
aantal vrienden van vroeger begroeten. Pas na het optreden en even in de
pauze, want gelukkig was muziek maken de deal. Het was echt een spetterend optreden!

Meezingen mag!

Smartlappenkoor Denk aan
de buren in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdag 18 december zingt het Aalsmeerse Smartlappenkoor Denk aan de Buren weer
heerlijke smartlappen en kerstliederen in De Oude Veiling in de Marktstraat. Na een middagje en avondje kerstmarkt is het goed vertoeven en bijpraten in De Oude Veiling
en ontspannen genieten van mooie
kerstliederen en smartlappen. Vanaf 21.30 uur zullen de eerste noten
klinken en iedereen is welkom. Het
koor, dat onlangs haar tienjarige bestaan vierde, zal onder andere zin-

gen over de voddenraper, die tussen kroegen en kerken in de buurt
loopt te zoeken. En natuurlijk zullen
de heerlijke kerstsmartlappen van
onder meer Johnny Jordaan weer
niet ontbreken. Ook ander oud en
nieuw repertoire zal de revue passeren. Marianne de Pundert begeleidt
het koor op de piano en Cor Trommel is met zijn accordeon ook weer
van de partij. En als u zin heeft, mag
u lekker meezingen! Het zal zeker
een leuke avond worden met veel
kerstsfeer en gezelligheid.
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Postzegelbeurs in Parochiehuis
Aalsmeer - De laatste ruilbeurs in
dit jaar wordt aanstaande zaterdag
19 december gehouden. Niet de allerlaatste in Aalsmeer, want op 16
januari is alweer de eerste ruilbeurs
in 2010. Zaterdagmorgen half tien
precies gaat de deur van het Parochiehuis in de Gerberastraat weer
openvoor alle ruilers en verzamelaars. Cor en Sietze zijn er klaar
voor.De stuiverboeken zijn op orde,
er zijn weer flink wat nieuwe inge-

leverd en hier zitten echte koopjes
tussen. Ook zijn er enkele handelaars, die hebben misschien wat u
zoekt. Gewoon even bijpraten kan
ook, want er is een verloting met
mooie levende (planten) prijzen. Als
u die wint mag u ondanks de ‘dure’ aankoop toch weer thuis komen
en de volgende maand de ruilbeurs
weer met een bezoek vereren. Voor
informatie: Cor, tel. 343885 of Sietze, tel. 340257.

Op de plek van de bejaardenhuisjes in het Seringenpark, werd 75 jaar geleden
in het kader van de werkverschaffing een landijsbaan aangelegd. Met bagger uit gegraven sloten werd een dijkje om de baan gelegd. Op de achtergrond de ‘grafdelverswoning’ van de toen pas aangelegde begraafplaats aan
de Ophelialaan

Veel winter, seringen en
crisis in Oud Nuus
Foto: Riny Cornelissen.

Twee kerstconcerten Vivace
Aalsmeer - Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace geeft zaterdagmiddag
19 december een kerstconcert voor
de genodigden van de Zonnebloem
afdeling Leimuiden en maandag 21
december treedt het koor op voor
de Zonnebloem te Kudelstaart. Na
twee weken kerstvakantie gaan de
dames op dinsdag 5 januari weer
naar de wekelijkse repetitie. De dames gaan zich voorbereiden op hun
deelname aan het Korenfestival: Dia-

loog in Muziek op zondag 7 februari
in de Marktpleinkerk te Hoofddorp
waar iedereen welkom is. Het thema
van het concert is liefde, dit in teken
van Valentijn de week ernaar. 2010
Wordt een heel belangrijk jaar voor
Vivace. Het koor hoopt in september haar 25-jarig jubileum te vieren met, natuurlijk, daaraan verbonden een jubileumconcert op 20 november in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Aalsmeer - Is de huidige economische crisis te vergelijken met die
van de jaren dertig, zoals door sommige deskundigen wel wordt beweerd? Deze vraag kan iedereen
zelf beantwoorden, na het lezen van
het kerstnummer van Oud Nuus, dat
eind deze week verschijnt.
In het blad ook een interview met
de 85-jarige seringenkweker Dirk
Weening: ,”Kerst was vroeger dé tijd
voor seringen.’’ Voorts veel winterse
anekdotes en nostalgische sneeuwen ijsfoto’s uit de jaren tachtig. “Fel
is Aalsmeer geslagen”, zei burgemeester Kastelein 75 jaar geleden,
tijdens zijn openingsspeech ter gelegenheid van de jaarlijkse ‘Winkelweek’. De plaatselijke winkeliers zagen hun omzet rond de feestdagen
in december 1934 opnieuw met le-

de ogen aan, als gevolg van de toen
al enkele jaren durende crisis. Ook
de kwekers voelden zich ‘gegeseld
en geplaagd’ door de steeds moeizaam wordende export van bloemen en planten naar het buitenland.
De prijzen op beide bloemenveilingen waren treurig; met name seringen draaiden met duizenden tegelijk door. Veel Aalsmeerders waren
werkloos en aangewezen op een
uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, waren ze verplicht
arbeid te verrichten bij een van de
door de regering aangewezen werkverschaffingsprojecten, zoals de
aanleg van het ‘Bosplan’ en de inrichting van een landijsbaan aan de
Ophelialaan.
Armen en werklozen konden zich
met Kerst 1934 aanmelden voor

gratis gesmolten vet, oude kaas
en kaarten voor het concert van
de plaatselijke ‘Arbeiders Mandolineclub’. Hoe het ‘crisisleven’ er 75
jaar geleden, rond de jaarwisseling 1934-1935 er uitzag, heeft Oud
Nuus getracht in beeld te brengen
aan de hand van het plaatselijke
nieuws van tóen. Een ingezonden
brief van een wanhopige kweker,
bijvoorbeeld, maar ook mededelingen van het Crisiscomité, de huldiging van de Uiver-bemanning in de
CAV, het sinterklaasfeest van de Rozenstraatschool dat bijna niet doorging, konijnendiefstallen in Oost en
zuinigheid bij schoolreisjes van de
ULO. Maar ook over het weer. De
zeer zachte winter kwam voor de
meeste gezinnen als een geschenk
uit de hemel, terwijl kolenboer Gijs
Jongkind zich genoodzaakt voelde middels een speciale ‘reclamestunt’ zijn briketten aan de man
te brengen. Farregatter Dirk Weening, is ondanks zijn 85-jarige leeftijd nog dagelijks te vinden op zijn
seringenakker in Aalsmeer-Oost.
“Geen mooier moment, als je voor
een akker met seringen staat”, vertelt hij in Oud Nuus aan Leni Paul.
Zijn vader begon het familiebedrijf
in 1928 aan de Pontweg, dat zich in
de loop der jaren uitbreidde naar de
Oosteinderweg. De seringenakkers
grenzend aan het Oosteinderpoeltje
werd het werkdomein van Dirk, tegenwoordig van zoon Rob en kleinzoon Frank. Kerst en seringen, zijn
voor Weening onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Volgens hem werkte je er vroeger
aan, om de seringen voor de kerstdagen in bloei te hebben. Dat is niet
meer zo, zegt hij. “Ik ben erg geschrokken, toen ik vorig jaar voor
de kerst in de veiling kwam. Wat zag
ik? Tachtig karren met zonnebloemen. Tachtig karren! Zonnebloemen
met de kerst. Ik werd er een beetje
beroerd van.’’

Koek-en-zopie-tent
In Oud Nuus een nieuwe aflevering van anekdotes uit de historie van Aalsmeer. Dit keer winterse verhaaltjes, zoals van een bijzondere ‘ijsvrouw’. In de strenge winter van 1916-1917 hielp zij in een
koek-en-zopie-tent op de bevroren
Westeinderplas. Op een dag trok de
grote dikke vrouw zich terug achter
een rietkraag om te plassen, doch
nam daarna onvoldoende tijd om
zich weer fatsoenlijk aan te kleden.
“Haar rokken zaten aan de achterkant in haar grote witte onderbroek,
waardoor haar dikke dijen en een
deel van de billen voor iedereen te
zien waren. Deze bijzondere aanblik was voor velen aanleiding om
nog een tweede bestelling te doen.
Dit sexy nieuws ging als een lopend
vuurtje over de schaatsbaan, waardoor het er nóg drukker werd. Haar
man ontdekte de bijzondere ontbloting van zijn vrouw wel, maar zei
niets, zeker niet toen hem dat zoveel extra klanten opleverde”. Hoe
dit afliep leest u dus in Oud Nuus,
evenals nog vele andere anekdotes.
Niet alleen lees- maar ook kijkvoer
in Oud Nuus. Zoals de prachtige foto’s van Wilfried Overwater, die hij
maakte in de verschillende winters
van de jaren tachtig van de vorige
eeuw. Hoewel de foto’s nog maar
betrekkelijk recent genomen zijn,
valt op de winterse plaatjes situaties
te ontdekken, die inmiddels al lang
weer zijn veranderd. Dit en nog veel
meer oud nieuws in Oud Nuus, vanaf deze week verkrijgbaar voor 4,50
euro bij de plaatselijke boekhandel.
Wilt u Oud Nuus voortaan elk kwartaal automatisch toegestuurd krijgen, meldt u zich dan aan als donateur van de stichting Oud Aalsmeer
(15 euro per jaar).
Opgeven kan men zich bij Annigje Leighton-van Leeuwen, Mijnsherenweg 60a, 1433 AT Kudelstaart;
tel. 0297-323553.

recensie

Spannende romantiek bij
het KCA concert

Team C wint eerste Trivia
Aalsmeer - Een druk bezochte Trivia met een druk programma en een
hoop nieuwigheid afgelopen zaterdag in De Oude Veiling. Allereerst werden de speciale Trivia barmannen Ton en Anton en penningmeester Martijn voorgesteld, daarna werd ook nog een splinternieuwe
Triviafee onthuld. Na deze introductie volgde voor de 56 deelnemers
en het toegestroomde publiek een
ouderwets gezellige muziekquiz.
De echte muziekkenners keken lelijk op hun neus toen bleek dat de
quizmakers alle vreselijke herrie uit

de krochten der vergetelheid hadden verzameld. Dries en Anita, Hepie, en Hermien hadden weer een
prominente rol, maar de grootste rol
was toch wel weggelegd voor wijlen Michael Jackson. Team G heeft
zich kranig geweerd, maar is het helaas net niet gelukt om in één ronde
de andere teams in te halen. Team
C heeft geen kerstboom meer nodig, want door met één punt verschil
de quiz te winnen konden zij met de
afzichtelijke Triviafee naar huis. 12
Maart 2010 is dé kans om dit kleinood te winnen.

Aalsmeer - Het KCA concert dat
zondag 13 december werd verzorgd door het Eolian Ensemble en
viel te beluisteren in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg
was er geen van platgetreden paden. Voor geïnteresseerden was het
een nieuwsgierig makende middag.
Het werk van de gespeelde componisten Darius Milhaud, Gordon Jacob, Francis Poulenc en Astor Piazzolla werd door het Eolian Ensemble bestaande uit Jelger Blanken,
piano, Karin Leutscher, fluit, Vicky
Laws, hobo, Cécile Rongen, klarinet,
Lies Molenaar, hoorn, Birgit Strahl,
fagot, schitterend vertolkt. Niet een
keer verslikten zij zich in de soms
behoorlijk ingewikkeld te spelen noten. Mede door het expressieve spel
van de musici werd de totale versmelting van het geluid der instrumenten bijna hemels. De componisten hebben gemeen dat zij geboren
zijn in de negentiende eeuw en gestorven in de twintigste eeuw. De
gespeelde stukken werden voor een
groot deel in de vijftiger jaren gecomponeerd een tijd waarin er nog-

al ruimhartig werd geëxperimenteerd. En hoewel de tegenstellingen
in toonhoogten en volume soms behoorlijk werden uitgebuit (vooraf
had het ensemble de akoestiek van
de kerk getest en goed bevonden)
bleef er toch voornamelijk veel lyriek, humor en romantiek te beluisteren. Het Eolian Ensemble gaf een
mooi visitekaartje af.
Voor degenen die het concert hebben gemist is er een herkansing.
Zondag 24 januari speelt het Eolian Ensemble in de Oude Veiling. Samen met de verteller Edwin Rutten
voeren zij het bekende stuk Peter en
de Wolf op. In rap tempo dus kaarten bestellen om dit muzikale feest
voor groot en klein mee te maken!
Het volgende KCA concert in de Oud
Katholieke kerk aan de Oosteinderweg is zondag 10 januari 2010. Dan
treedt het trio Schönbrun op. Het
trio verzorgde in 2002 het Koninginnedag Concert op Paleis Noordeinde. Voor kaarten en meer informatie:
Nico de Groot, telefoon 324160.
Janna van Zon

Cheque 2.500 euro van de
Lions voor de Bovenlanden
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
mocht Dirk van der Zwaag namens
de Lionsclub Aalsmeer een cheque
van 2.500 euro overhandigen aan
Nico Borgman, voorzitter van stichting de Bovenlanden.
Dat was de netto opbrengst van de
candlelight- & musicparty die de Lionsclub begin september tijdens de

Kerstoptreden Brulboeien
in Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Ter gelegenheid van
de kerstmarkt bij Zorgcentrum
Aelsmeer zaterdag 12 december
hadden De Brulboeien de zeemansliedjes maar eens aan land gelaten
en de kerstliedjes uit de ijskast gehaald.
Een zeer gevarieerd kerstprogramma werd opgesteld, waarvoor druk was gerepeteerd.
Om 14.30 uur werd begonnen in
de grote zaal, op de benedenverdieping. Het accordeon trio Gonny
Schellingerhout, Ben van Wandelen
en Cor Trommel werd spontaan versterkt met pianist Ally Maarse, reeds
aanwezig ter muzikale opluistering
van de kerstmarkt. Het publiek, in

ruime mate aanwezig, had het zichtbaar naar z’n zin. Na het walsende André Rieu-achtige Witte kerst
(Sneeuwwals) werd beneden afgesloten met het bekendste kerstlied
aller tijden: Stille Nacht. Het optreden werd voortgezet op de eerste en
tweede verdieping van het gebouw
op verschillende lokaties, zeer tot
genoegen van de bewoners aldaar,
die het programma nu als het ware
voor hun deur gepresenteerd kregen. Sommigen verhuisden zelfs
met het koor mee van de ene plek
naar de andere. Te zien en te horen
aan de reacties van de bewoners
werd het afwisselend programma
zeer gewaardeerd.

verlichte botenshow op de Westeinder organiseerde.
De voorzitter van de stichting toonde zich, evenals de aanwezige secretaris en penningmeester, duidelijk tevreden met deze donatie die
besteed zal worden aan de bescherming van de vooroever van De Boogerd van Kees Bij, een recent verworven gebied aan de grote Poel.

Dirk van der Zwaag (links) reikt de cheque uit aan Nico Borgman, voorzitter
van stichting de Bovenlanden.

Geweldige avond met Collect
Call From Mars bij Dragnet
Wethouder Berry Nijmeijer in de cabine voor het slaan van de eerste paal. De
bouwopzichter en Stefan Eveleens van Stevaco kijken toe.
Foto: Jacqueline Kristelijn

Eerste paal voor 6 Grundels
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 15
december is door wethouder Berry Nijmeijer de eerste paal geslagen voor het project ‘De 6 Grundels’
aan de Grundelweg in het Centrum.
Het door ENZO architecten ontworpen project wordt met duurzame
materialen en met oog voor detail
gebouwd, de verkoop is in handen
van EKZ-Makelaars te Aalsmeer.
Het complex zal de verbinding vormen tussen het Praamplein en de
Uiterweg. Hiermee wordt wederom
een fase van het opknappen van

het centrum voltooid. De bouw zal
nog tot medio 2010 duren. Van de
zestien appartementen zijn nog enkele te koop vanaf 100 vierkante
meter en vanaf 295.000 euro vrij op
naam. Alle appartementen hebben
royale buitenruimten en een eigen
parkeerplaats. Gelijk met de bouw
van ‘De 6 Grundels’ wordt ook de
Grundelweg voorzien van een nieuwe fundering en bestrating en zal
de nieuwe aansluiting op de Uiterweg en de van Cleeffkade worden
afgerond.

Aalsmeer - Afgelopen maandagavond een uitzending van Dragnet van Radio Aalsmeer met een
live optreden van Collect Call From
Mars. Eén dame en vier heren gaven
een geweldig optreden weg. De setlist bestond uit negen nummers. Er
werd afgetrapt met Love that night,
gevolgd door You know everything,
Love I hate, Going out for dancing,
Until I sleep again, On your own, Lu-

cid, Take no shit en Falling away.
Stuk voor stuk mooie nummers met
de diverse invloeden van de bandleden zelf, ze zijn ieder verschillend op
het gebied van inspiratiebronnen en
dat valt te merken in de songs. De
foto’s en videobeelden zijn binnenkort te zien op Dragnet.come2me.nl,
Collectcallfrommars.com, Collectcallfrommars.hyves.nl en Dragnetaalsmeer.hyves.nl.

Speelavond bij
Allen Weerbaar

‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat
en begint om 20.00 uur. Iedereen is
van harte welkom. Spelers worden
verzocht om 19.45uur aanwezig te
zijn. Lukt het om mevrouw van der
Stroom te verslaan, die 5446 punten bijeen wist te klaverjassen? Mevrouw L. de Nooy eindigde op plaats
twee met 5210 punten. Bij het jokeren wist mevrouw R. Tulp met 275
punten de hoogste eer te betalen.

Aalsmeer - Op maandag 21 december organiseert buurtvereniging Allen Weerbaar de laatste
speelavond van het jaar. Klaverjassen en jokeren staan op het programma. Het kaarten is in buurthuis
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Koopavond in De Ichtusshop

Aangepaste openingstijden
met kerst bij Dorcaswinkel

Aalsmeer - In verband met de
feestdagen sluit de Dorcaswinkel
op de donderdagen 24 en 31 december om 13.00 uur in plaats van
4 uur. Op de andere dagen blijven
de openingstijden ongewijzigd, zodat er nog tijd genoeg is om eens
te snuffelen tussen de afgeprijsde
kerstartikelen of te zoeken naar een
leuk geprijsd kerstcadeau. En natuurlijk is er ook keuze genoeg om
uw kersttafel aan te vullen voor een
uitgebreid kerstdiner. Glazen, bestek, serviesgoed in alle soorten en
maten en natuurlijk ook fonduegourmet en steengril sets al dan
niet elektrisch. En nu koning winter

zich weer laat zien zijn de sleetjes
en de stelling met schaatsen ook
weer interessant. Vorig jaar grepen
velen mis daarom is het een goed
idee om nu niet te lang te wachten.
De opbrengst gaat nog steeds naar
het landbouwproject in Kenia dat
mede ondersteund wordt door de
OSA (Ontwikkeling Samenwerking
Aalsmeer). U kunt in de winkel hier
alles over lezen.
De Dorcaswinkel vindt u op de
Aalsmeerderweg 173a en is geopend op dinsdag, donderdag en
zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Tijdens deze openingstijden kunt u
ook spullen inbrengen.

De winnaars van de Sint-Nicolaas kleurwedstrijd van het Boekhuis op een rij:
Vanaf links Nicky Groenewegen, Brit Buys en Nienke Stokman.

Winnaars van kleurwedstrijd
Boekhuis ontvangen prijs

Burbri open tweede kerstdag
Aalsmeer - Op 2500 vierkante meter presenteert Burbri Antiek een
uitgebreid en divers woonassortiment en op tweede kerstdag, zaterdag 26 december, is iedereen welkom om tussen 12.00 en 16.00 uur
een kijkje te komen nemen in de
showroom aan de Oosteinderweg
201a. Kasten, buffetten, commodes, bureaus, secretaires, tafels en
stoelen heeft Burbri ruim op voorraad. De meubels zijn in het buitenland ingekocht en van elk stuk
zijn slechts enkele exemplaren. “Ieder meubel is uniek en ook echt antiek”, vertelt eigenaar Burt Wels. “De
mensen hoeven niet bang te zijn dat
ze een antiek gemaakt meubelstuk
kopen. Daar staan wij voor garant.”
De meubels in verschillende stijlen
kunnen in overleg opgeknapt worden. Thuis bezorgen is geen probleem. Verder is Burbri ook voor
spullen voor het inrichten van winkels en oude bouwmaterialen het
adres. Beslist de moeite waard om

tweede kerstdag eens binnen te
stappen. De glühwein staat klaar en
er wordt deze dag 10 procent korting op alles gegeven. Alvast een
kijkje nemen kan op www.burbriantiek.nl.

Aalsmeer - Nicky Groenewegen
(10 jaar), Brit Buys (6) en Nienke
Stokman (3) zijn de winnaars van
de Sint-Nicolaas kleurwedstrijd van
Boekhuis Aalsmeer. Eind november
leverden zij, samen met veel andere
kinderen, een mooie tekening in toen
sinterklaas een bezoekje bracht aan
de boekhandel in de Zijdstraat. Uit
de ingeleverde tekeningen koos de
goedheiligman drie winnaars. Afgelopen zaterdag kregen Nicky, Brit en
Nienke in de winkel hun prijs overhandigd door Boekhuis-eigenaar
Constantijn Hoffscholte. Het spreekt
voor zich dat de meiden naar huis
gingen met een mooi boek! Na de
sinterklaasactiviteiten is het Boekhuis inmiddels helemaal in de kerstsfeer gebracht. Naast de voor deze
tijd van het jaar gebruikelijke arti-

kelen als kerstkaarten, agenda’s en
kalenders is ruimte gemaakt voor de
presentatie van de leukste kookboeken. Tot aan de kerst is er bijna elke dag wel iets speciaals te beleven
in het Boekhuis. Vrijdag 18 december neemt de winkel met een kraam
vol aanbiedingen deel aan de Decembermarkt in de Zijdstraat. Zaterdag 19 december is weer een gratis inpakservice, waarbij cadeaus op
een extra feestelijke wijze worden
ingepakt. Zondag 20 december is
het Boekhuis van 12.00 tot 17.00 uur
geopend tijdens de koopzondag. Tot
slot neemt de winkel op dinsdag 22
en woensdag 23 december deel aan
de extra kerstkoopavonden. Op deze avonden gelden leuke kortingen
op diverse artikelen. Meer informatie op www.boekhuisaalsmeer.nl.

af vrijdag 18 december kan bij de infobalie een keycord met labels afgehaald worden voor de kinderopvang,
één per kind van drie jaar of ouder.
Thuis wordt vervolgens op het label
de naam, het adres en het mobiele
telefoonnummer ingevuld. Op 23 of
24 december kunnen kinderen naar
de gymzaal in de J.P. Thijsselaan 13
gebracht worden. Daar schrijven de
leidsters de aankomsttijd op het label. Een kind mag maximaal drie
uur op de opvang blijven. Wie zijn
of haar kind weer komt halen, kan
door de leidsters gevraagd worden
om een legitimatie. Hiervoor wordt
begrip gevraagd. De kinderopvang
is woensdag open van 11.00 tot
17.00 uur en donderdag van 10.00
tot 16.00 uur.

Kerstkoopzondag Ophelialaan

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 12 december heeft wethouder Berry Nijmeijer op uitnodiging van de winkeliersvereniging van Nieuw-Oosteinde een korte toespraak gehouden bij
de officiële opening winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde. “Ik ben verheugd
dat het winkelcentrum op tijd af is.
Voor de bewoners van Nieuw-Oosteinde en Aalsmeer-Oost is het nu
een nog veel aantrekkelijker woongebied geworden. In dit winkelgebied zijn nu verschillende winkels,
maar er komen ook andere voorzieningen, zoals het gezondheidscentrum Symphony. Hierin komen
onder andere een huisartsenpost,
apotheek, fysiotherapeut en zorgverlener Amstelring.” Ook deed wethouder Nijmeijer de prijsuitreiking
van de spelletjesmiddag van de kinderen. De winkeliersvereniging van
Nieuw-Oosteinde heeft op 12 december gezamenlijke festiviteiten in
kerstsfeer georganiseerd. Zo was er
een draaimolen en konden bezoekers op de foto met de Kerstvrouw.
Ook was er een grote winkelwagen
van AH (vier meter hoog) en koek
en sopie. Verder waren er gratis poffertjes, glühwein en warme chocolademelk en kerstkransen. Tijdens
de spelletjesmiddag waren er grote
spellen voor kinderen, zoals vier op
een rij, sjoelen en ballen gooien.
Grote variëteit
Bewoners van Nieuw-Oosteinde
kunnen om de hoek terecht voor

de dagelijkse boodschappen. In het
winkelcentrum is een grote variëteit aan winkels. Twee grote supermarkten, de Albert Heijn en de Aldi, krijgen gezelschap van Foodmaster, Toko Sari Plaza, bloemenwinkel Duoplant, kapper Brainwash,
bakkerij Gorthuis, een Dio-drogisterij, gezondheidscentrum Symphony en een geldautomaat van de Rabobank. In de loop van de komende periode wordt het aantal winkels
nog verder uitgebreid. Boven de
winkels komen 90 appartementen
voor senioren. De inschrijving voor
deze woningen is al van start gegaan. Dertig van deze appartementen zijn met zorg. Veertig van deze
woningen zijn sociale huurwoningen. De appartementen worden begin 2010 verhuurd.

en oud, die in het teken van kerst
staan. Ook zijn er kerstdagboekjes
en is er een mooi aanbod aan geschenkartikelen en een ruime collectie aan kerstcd’s in het goedkopere en duurdere segment. Juist in
deze tijd voor kerst is het een aanrader om de kerststal van Willow Tree
te bekijken in De Ichtusshop. Wie
als mooie afsluiting van het jaar familie, vrienden en kennissen een
kaartje wil sturen, kan ook terecht
in De Ichtusshop. Er is een zeer ruime keuze, van eenvoudig tot zeer
luxe, kaarten verkrijgbaar. De winkel
is geopend op dinsdag, vrijdag en
zaterdag van 10 tot 16 uur. Iedereen
is van harte welkom, ook voor een
kopje koffie of een goed gesprek.
Wie interesse heeft om het team van
vrijwilligers te komen versterken,
kan in de winkel verdere informatie
opvragen. De Christelijke boekwinkel De Ichtusshop Aalsmeer is gevestigd in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en is telefonisch bereikbaar via 0297-363353.

C1000 Koster past op
tijdens de kerstinkopen
Aalsmeer - C1000 Koster aan de
Ophelialaan wil het de ouders deze kerst gemakkelijk maken. Op
woensdag 23 en donderdag 24 december kunnen kinderen naar een
opvang gebracht worden met allerlei leuke activiteiten, terwijl de ouders rustig hun kerstboodschappen
kunnen doen. De kinderen worden
heerlijk vermaakt.
Er is een hoekje waar een Walt Disney tekenfilm wordt gedraaid, een
hoekje waar kinderen kunnen kleuren en een gedeelte waar ze hun eigen kerstbal of een kerststukje kunnen knutselen. Mickey Mouse en
andere Disney vrienden lopen rond
en doen spelletjes met de kinderen
of gaan met ze op de foto. Uiteraard
is er wat te eten en te drinken. Van-

Wethouder Berry Nijmeijer blij met
winkelcentrum Nieuw-Oosteinde

Aalsmeer - Speciaal voor kerst is de
christelijke boekhandel De Ichtusshop op vrijdag 18 december extra
lang geopend. Deze vrijdag zal het
centrum van Aalsmeer in het teken
staan van de kerstmarkt en daar wil
De Ichtusshop ook zijn steentje aan
bijdragen. Vrijdag 18 december zal
de boekwinkel zoals altijd om 10.00
uur geopend zijn. In verband met de
kerstmarkt wordt pas om 21.00 uur
de deur gesloten. Een mooi moment om de laatste inkopen te verrichten voor de feestdagen of gewoon eens even binnen te lopen. De
christelijke boekhandel De Ichtusshop beschikt over een zeer uitgebreide collectie christelijke boeken
voor jong en oud. Het assortiment
wisselt met zeer grote regelmaat.
Zo verschijnen er wekelijks nieuwe
romans, bijbelstudie boekjes, maar
ook mooie kinderboeken om zelf te
lezen of voor te lezen. Voor de advent- en kersttijd heeft deze christelijke boekhandel zeer ruime keus. Er
zijn heerlijke leesboeken voor jong

Aalsmeer - Het is inmiddels een
traditie geworden in de Ophelialaan: De populaire kerstkoopzondag! Er gebeurt van alles in de Ophelialaan, er wordt van alles georganiseerd. En aanstaande zondag 20
december is het weer een gezellige
boel. Er is een arreslee die de hele
middag rondrijdt.
Iedereen mag meerijden tot groot
plezier van jong en oud. Verder zijn
er diverse winkeliers die hun culinaire specialiteiten met het winkelend publiek delen. Er is erwtensoep
en glühwein. En er is live muziek
door het vrouwenensemble Davanti.
En wie weet, zit het weer een beetje
mee en kunnen de weergoden voor
een wit dekje zorgen. Het zou fantastisch zijn! Maar sneeuw of geen

LCD-tv van The Read Shop
Aalsmeer - Op 11 december heeft
Mariska Draijer van The Read Shop
een Akai 19inch LCD televisie met
ingebouwde DVD speler uitgereikt
aan Dewy en Rodger, die de prijs
namens de grieperige moeder en
echtgenote Iris Lemmens in ontvangst kwamen nemen. Iris had in
The Read Shop in de Ophelialaan

twee willekeurige tijdschriften gekocht, de bon uit de folder geknipt
en deze samen met de aankoopbon
ingeleverd.
Na enkele weken bleek dat Iris hiermee de hoofdprijs had gewonnen!
De televisie komt bij dochter Dewy
op de kamer te staan, zo vertelden
de gelukkige winnaars.

sneeuw, de sfeer op de kerstkoopzondag is van ouds heel gezellig en
gemoedelijk. De winkels zijn open
en de laatste boodschapjes kunnen
worden gedaan. Doordeweeks is
het soms zo druk, nu ligt het accent
op gezellig en vooral rustig winkelen, nog even de laatste cadeautjes
bij elkaar zoeken, elkaar ontmoeten
onder het genot van een hapje en
een drankje.
Kortom: Heerlijk genieten van een
knusse kerstsfeer, zoals dat alleen
in de Ophelialaan mogelijk is. Er zullen ook foto’s worden gemaakt die
op de website zullen komen. Kijk op
www.opheliaplaza.nl, en klik op foto’s. Iedereen is aanstaande zondag van harte welkom van 12.00 tot
17.00 uur.

Nostalgie, curiosa en antiek
in galerie ‘t 3 Heerenhuis
Erwtensoep en glühwein voor
ouderen bij Lions Ophelia
Aalsmeer - Vrijdag 18 december staan de dames van Lionsclub
Aalsmeer Ophelia weer met een
kraam op de kerstmarkt in de Zijdstraat, op het pleintje bij de Doopsgezinde Kerk). Op het verwarmde terras kan genoten worden van
heerlijke erwtensoep, glühwein en
chocolademelk. Voor de kinderen
zijn er leuke activiteiten, onder andere een springkussen, kadootje
hengelen en kerstballen gooien. Dit
clubjaar (2009-2010) gaat Lionsclub
Aalsmeer Ophelia zich met een aantal activiteiten inzetten om geld in
te zamelen voor de bewoners van

zorgcentrum Aelsmeer en verpleeghuis Rozenholm. Met de opgebrachte gelden wordt aan de bewoners
van beide huizen een cadeau aangeboden, waar ze gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Een andere, reeds opgestarte activiteit voor
dit goede doel is de verkoop van rode en witte wijn. Naast glühwein,
erwtensoep en chocolademelk kunt
u bij de kerstkraam deze wijn kopen. De wijn is ook bestellen. U kunt
uw bestelling tevens plaatsen via:
lia.gardenier@inter.nl.net of tel. 0651197123 en paula.van.harskamp@
inter.nl.net of tel. 06-53489411.

Aalsmeer - t 3 Heerenhuis heet de
galerie van Daan Eikelenboom in de
Marktstraat 30. De afgelopen weken hebben Daan en vriendin Anneke keihard gewerkt om de galerie in te richten en alle spulletjes en
meubels te voorzien van een prijskaartje. Nostalgie, curiosa en antiek
biedt de sfeervolle galerie op de benedenverdieping van de woning. “Ik
ben hier zeven jaar geleden komen
wonen met m’n twee zoons”, vertelt verzamelaar Daan. “De jongens
zijn nu de deur uit. Ik woon boven
en biedt beneden m’n spulletjes te
koop aan. M’n hobby is een beetje
uit de hand gelopen, de kamer werd
steeds voller. Al vanaf m‘n eenentwintigste koop ik bijna alleen tweedehands spulletjes. Ik heb geloof
ik een keer een nieuwe bank gekocht.” De geboren Farregatter loopt
al jaren vele beurzen en markten af.
“Vooral de maandagmorgenmarkt in
Amsterdam”, verklapt vriendin Anneke. “Daar vinden we altijd mooie
dingen.” Bezoekers kijken vast en

zeker hun ogen uit. Lampen, bestek,
serviezen, glazen, klokken, schilderijen, beelden, voorraadpotten, kasten en bureaus maken onder andere deel uit van het assortiment. “We
hebben ook glas in lood, paneeldeuren, trappalen, handvaten, een
potkachel en een Aalsmeers hoekje met boekjes en kaarsjes over ons
dorp”, aldus Daan die zich duidelijk
helemaal thuis voelt in zijn galerie.
Waarom dan toch verkopen? “Wij
hebben van alle spulletjes genoten,
nu willen we het doorgeven aan anderen en hopen dat zij er net zo van
genieten als wij hebben gedaan”,
zegt Anneke. ‘t 3 Heerenhuis binnen
lopen kan iedere dinsdag van 9.30
tot 18.00 uur, vrijdag staat de deur
open tussen 9.30 en 21.00 uur en
zaterdags heet Daan belangstellenden welkom van 9.30 tot 17.00 uur.
Het nostalgische tweetal doet overigens wel aan internet. Alvast een
kijkje nemen kan op www.t3heerenhuis.nl. Telefonisch is de galerie bereikbaar op nummer 0297-349186.
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Sport en zwemplezier voor
kinderen in kerstvakantie!
Aalsmeer - De kerstvakantie is dit
jaar van maandag 21 december tot
en met zondag 3 januari. Het personeel van de ESA heeft weer van alles georganiseerd 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 en spel instuiven op maandag
21, donderdag 24 en maandag 28
december. Tennissen, basketballen,
klimmen, rennen, knutselen en tekenen behoren onder andere tot de
mogelijkheden. De kinderen zijn van
harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur.
De entree is 2 euro of 3.50 voor een
patatje en een glas limonade erbij.
Ook de ouders zijn natuurlijk van
harte welkom om met hun kinderen
mee te komen. In de kerstvakantie
organiseert zwembad De Waterlelie
een gezellige zweminstuif voor de
allerkleinste bezoekertjes met hun
(groot) ouders en broertjes of zusjes tot en met 4 jaar. Samen spelen
en spetteren in het water, meedoen
met de kleine lesjes en de liedjes.
De zweminstuif is op donderdag 31
december van 9.00 tot 10.30 uur en

de entree bedraagt 5 euro voor ouder en kind. En in de kerstvakantie
is er weer volop gelegenheid om te
komen vrij zwemmen in zwembad
De waterlelie. Bijna elke dag kunnen de kinderen komen zwemmen
en spelen met de speelmaterialen,
de glibberbaan en meedoen met
leuke spelletjes en wedstrijdjes. Om
het extra gezellig te maken is er op
maandag 21, dinsdag 22 en maandag 28 december een schminkhoekje in de hal van het zwembad.
Daar kunnen de kinderen zich tussen 12.00 en 15.00 uur gratis laten
schminken. Natuurlijk is ook het
banenbad bijna elke dag geopend
voor banenzwemmers.
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari is zwembad De Waterlelie gesloten. Tijdens
de eerste week van de kerstvakantie (maandag 21 tot en met zaterdag 26 december) gaan de zwemlessen en doelgroepen niet door.
Meer informatie over alle activiteiten en openingstijden zijn te vinden
op de website van het zwembad:
www.esa-aalsmeer.nl of bel: 0297322022.

Kerst op Binding Zolder
Kudelstaart - Op vrijdag 18 december gaan tijdens de inloopmiddag
op de Binding Zolder kerstkaarten
gemaakt worden. Tussen 15.00 en
17.30 uur is iedereen van harte welkom om gezellig binnen te komen
lopen. Je kunt je Kerstkaarten maken zoals jij dat mooi vindt en voor
wie jij wilt. Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon binnen komen
lopen. Geen kerstkaarten maken
maar gewoon binnen komen lopen,
mag ook! Op woensdag 23 december staat een speciale kerstinloop

op het programma. Iedereen is vanaf 14.00 uur welkom voor een hapje en een drankje. Om17.00 uur sluit
de deur. De kerstinloop is een speciale inloop, het is ook de laatste inloop van het jaar. Je kunt die middag mee helpen om hapjes te maken, die later genuttigd gaan worden. De Binding Zolder is te vinden
in het SJOK gebouw aan de Haya
van Somerenstraat 35c. Voor meer
informatie over de activiteiten kan
gemaild worden naar Manon@debinding.nl

Binding Oost in kerstgroen
Aalsmeer - Woensdag 9 december hebben maar liefst 23 kinderen
een kerststukje gemaakt bij Binding
Oost op de Machineweg 12. Onder
begeleiding van een bloemiste werden mooie kerststukjes gemaakt. Ieder kerstmandje werd opgebouwd
met kerstgroen en een kaars. Daarna gingen er de bling-bling spulletjes in. Het was een hele gezellige
middag, die door de inloop tot 17:30
duurde. Ook kun je komen knutselen voor de kerst bij Binding Oost.
Je kunt een kerstlint maken, waar

je al je kerstkaarten aan kunt hangen. Of je maakt een waxinelichthouder in de vorm van een lotusbloem, maar kerstkaarten kun je natuurlijk ook maken. Je kunt je opgeven per mail eveline@debinding.
nl of kijk op www.debinding.nl. Ben
jij ouder dan 9 jaar en jonger dan
15, kom dan eens langs op Binding
Oost. Op dinsdag en woensdag is er
altijd inloop van 15.15 tot 17.30 uur,
de inloop is gratis. In het nieuwe jaar
is de eerste inloop weer op dinsdag
5 januari.

Jubileum voor dokter Van Kessel
op basisschool De Brug
Aalsmeer - Vorige week donderdag hebben de kinderen van groep
8 van basisschool De Brug hun
EHBO-examen afgelegd. Dit was al
weer de vijfentwintigste keer voor
deze school! De meiden en jongens
hadden eerst hun theorie-examen
gedaan en daarna stond het praktijk-examen op het programma. Met
alles wat ze geleerd hadden gingen
de leerlingen vol goede moed aan
de slag. Er werden heel wat vragen
gesteld, het ging over kleine ongevallen, ademhaling, verbrandingen en er werden flink wat verbanden aangelegd. De kinderen moesten bijvoorbeeld ook laten zien dat
ze verstand hadden van de stabiele zijligging. Best ingewikkeld allemaal. Maar, de kinderen van De
Brug hebben het uitstekend gedaan en zijn allemaal geslaagden!
Het idee om Jeugd-EHBO-lessen op
De Brug te geven kwam oorspronkelijk van Janny Kooij, die deze lessen op een basisschool in Rijsenhout gaf. Via de EHBO-vereniging
aldaar had zij contact met Riet Filius die in de ouderraad van De Brug
zat en zo ontstond het plan om ook
voor deze school EHBO-lessen op
te zetten.
Bij de directeur, leerkrachten en ouderraad uit die tijd werd dit initiatief
zeer positief gewaardeerd.
Spoedig startten de dames Kooij en
Filius de Jeugd-EHBO-A lessen op
De Brug. Voor het afnemen van het
examenonderdeel theorie zochten
ze een arts en begonnen hun zoektocht naar iemand die met zijn praktijk het dichtst in de buurt zat en dat
was dokter Van Kessel aan de Oos-

teinderweg. Dokter Van Kessel reageerde bijzonder enthousiast en wilde deze taak heel graag op zich nemen. Het is nu inmiddels 25 jaar geleden dat hij deze toezegging deed
en als enige van de oorspronkelijke
EHBO-bezetting is hij overgebleven.
Ondanks zijn drukke praktijk maakte
dokter Van Kessel op zijn vrije middag tijd vrij om met zeer veel inzet
het Jeugd-EHBO-examen tot iets
speciaals te maken.Van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart
met een opleiding Jeugd-EHBO is
De Brug de enige school waar een
arts dit examen afneemt. Het meest
bijzondere is, dat dokter Van Kessel
dit voor de vijfentwintigste keer voor
basisschool De Brug wilde doen en
daar wilde de school hem hartelijk
voor bedanken. Hij was bijzonder
blij met zijn cadeaus en de prachtige bos bloemen.

EHBO oké op Samen Een
Aalsmeer - Vorige week woensdag heeft groep 8 van basisschool
Samen Een E H BO examen gedaan. Nadat ze, vanaf het begin van
het schooljaar, elke week les hadden gekregen van juf Karin Parson
moest nu al het geleerde in praktijk
worden gebracht.
Tijdens het examen kwamen verschillende onderdelen aan bod zoals de stabiele zijligging en het goed
leggen van verbanden (met kinde-

ren van groep 7 in de rol van slachtoffer!).
Naast de praktijk werd ook nog de
zeer belangrijke theorie getoetst. De
kinderen van groep 8 vonden het allemaal zeer spannend en waren dan
ook erg benieuwd of ze waren geslaagd.
Aan het einde van de examenochtend kregen ze dit uiteindelijk te horen. En gelukkig was iedereen geslaagd en kregen ze hun diploma!

Kerstfeesten bij Westhill
Debuut jeugdleden Flora
Kudelstaart - Zondag 20 december zullen jeugdleden van muziekvereniging Flora voor de eerste maal
meespelen met het ‘grote’ orkest tijdens het kerstconcert in de kerk St.
Jan Geboorte.
Na het voltooien van de blokfluitlessen zijn de jeugdleden een koper
instrument, zoals een bugel, trompet, hoorn of saxofoon gaan bespelen. Om te leren samenspelen komen zij, naast hun wekelijkse lessen van dirigent Dick Jan Veerbeek
of de muziekschool, wekelijks bij elkaar en vormen het jeugdorkest. Tijdens concerten van Flora geeft het
jeugdorkest haar eigen concertje,
maar tijdens het kerstconcert zul-

len zij voor de eerste maal plaatsnemen tussen de ervaren muzikanten. De repetities zijn inmiddels
in volle gang en het vergt veel inzet en energie van de jonge muzikanten om de te spelen werken, bekende kerstliederen, Last Christmas,
A Swinkling Christmas, goed uit te
voeren. Kom ook luisteren naar het
debuut van de jongens en meisjes?
Het concert begint om 15.00 uur.
Wie geïnteresseerd is om ook een
muziekinstrument te gaan bespelen, kan een kijkje nemen op www.
muziekverenigingflora.nl of contact
opnemen met het secretariaat via
0297-341972 of met de familie Hol,
tel. 0297-326209.

Aalsmeer - Zondag 20 december viert de zondagschool van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer,
de Westhill, haar kerstfeesten voor
de kinderen die op de zondagschool
zitten, maar ook voor alle andere belangstellenden. ’s Middags om half 5
komen kinderen tot en met schoolgroep 4 naar de kerk om in het midden van de kerkzaal met elkaar te
zingen en het kerstverhaal uit te
spelen op het podium. Een intiem en
gezellig feest voor de kleintjes, maar
zeker ook voor de ouders en grootouders die zijn meegekomen! Iedereen is van harte welkom, maar graag
eventjes van tevoren aanmelden, zodat elk kind persoonlijk welkom geheten kan worden. Mail even naar
westhill@dgaalsmeer.nl. Dit jaar nemen de kinderen allemaal een goed
houdbaar levensmiddel mee om in
het pakket voor het Jeannette Noëlhuis te stoppen. Deze zondag houdt
de doopsgezinde gemeente een actie dag om dit huis te steunen via
een groot kerstpakket. ’s Avonds is

het de beurt aan de oudere basisschoolkinderen. Zij voeren de musical Droomkerst op. Een toneelstuk
met veel liedjes waarin een familie
graag kerstmis wil vieren, maar door
een akkefietje op Schiphol loopt
dat helemaal anders. Papa’s sjoelavond staat op losse schroeven en
kan het omamentje nog wel doorgaan? Dan is er nog een norse zuster in het ziekenhuis die er vooral
voor wil zorgen dat haar patiënten
veel rust krijgen. “Bezoekuur is bezoekuur en geen bezoekuur is geen
bezoekuur!” En dan is er nog het
mysterie van de lampen die zomaar
aanstaan. Genoeg ingrediënten om
met 21 kinderen een kerstmusical
van te maken. Ze nodigen u hartelijk uit om vanaf 19.30 uur van hun
spektakel te komen genieten. Daarna is er nog op eerste kerstmorgen
een kerkdienst voor het hele gezin
om 10.00 uur en dan gaat de Westhill een maand op vakantie. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar
is 31 januari.

JeugdSportPas blijft groeien!
Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert Sportservice Haarlemmermeer in opdracht van de gemeente
Aalsmeer de JeugdSportPas (JSP)
Aalsmeer. Kinderen uit groep 3 tot
en met 8 kunnen zich inschrijven
om via de sportverenigingen kennis te maken met diverse sporten
die in en om Aalsmeer worden aangeboden. In vier blokken kunnen
kinderen bij de vereniging vier lessen volgen voor 5 euro. Elk schooljaar komen weer nieuwe sporten
aan bod. Het eerste blok is inmiddels achter de rug en vele kinderen
hebben kennis kunnen met diverse sporten. Zo hebben zestig kinderen kennisgemaakt met Beachvolleybal in The Beach, twintig kinderen met twirlen bij SV Omnia, dertig kinderen volgden Koreaans karate bij Sportschool Wassanim en
ongeveer twintig kinderen zijn gaan
handballen bij FIQAS Aalsmeer en
RKDES. Ook het tweede blok, dat
na de kerstvakantie start, staat weer
bol van de sporten. Zo kunnen kinderen zich deze week nog inschrijven middels het formulier dat via de

school wordt verspreid en tot en met
volgende week telefonisch of via de
e-mail opgeven.
De kinderen uit de groepen 3 tot en
met 8 kunnen zich inschrijven voor
volleybal, dans, ritmische gymnastiek en turnen bij SV Onmia, korfbal bij VZOD en voor de groepen 3
en 4 is er ook nog handbal bij FIQAS
Aalsmeer.
De lessen voor het volleybal zijn op
maandag en woensdag. Om nog beter voorbereid te zijn op de schoolsporttoernooien, wordt de J S P
Aalsmeer aan de toernooien gekoppeld. Zo hebben kinderen in blok
1 kunnen trainen voor het schoolhandbaltoernooi, dat begin november werd gehouden. In blok 2 kunnen kinderen klaar gestoomd worden voor het schoolvolleybaltoernooi dat op zaterdag 20 februari
wordt gehouden. Kinderen kunnen
zich nog inschrijven tot en met 24
december door contact op te nemen met Tom Schutte van Sportservice Haarlemmermeer via 0235575937 of tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl.

Beloond met EHBO-diploma
Aalsmeer - De leerlingen van groep 8 van basisschool De Hoeksteen hebben op vrijdag 11 december het examen EHBO afgelegd. De lessen, die gestart waren na de zomervakantie, zijn bekroond met een diploma. Alle jongens en meiden zijn geslaagd. Aan het einde van de dag ging een bedankje
uit naar de dames Van Veen en Alderden die de lessen hebben verzorgd.

Kinderkerstfeest in Open Hof Kerk

Kerstengeltjes
in het Bos
Amsterdam - In Geitenboerderij Ridammer hoeve in het Amsterdamse Bos is op zondag 20 december vanaf 12.00 uur in de stal een
bijzonder kersttafereel te zien.
De herder met z’n geiten bezoekt
het stalletje waar het kerstkind

wordt verwacht. Een Engelenkoortje zal bekende en minder bekende kerstliedjes ten gehore brengen. Tijdens de zangpauzes worden voor de kinderen kerstverhaaltjes voorgelezen. Bij een kraampje
kan geproefd worden van glühwein
en erwtensoep volgens eigen recept
van de Ridammer hoeve en buiten
in de kou worden warme oliebollen
gebakken. Bezoekers hebben gratis toegang.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdagavond 19 december wordt het jaarlijkse kinderkerstfeest gehouden in
de Open Hof Kerk aan de Ophelialaan. Dit jaar koen de koningskinderen uit Friesland op bezoek. Zij zullen hun clown Dapper meenemen.
Het thema van het kerstfeest is: het
mooiste cadeau voor jou, gratis af te
halen. Clown Dapper is niet zomaar
een clown.
Clown Dapper is voor jong en oud
en heeft wat ontdekt wat met kerst
te maken heeft. Clown Dapper wil
heel graag dat cadeau ontvangen,
jij ook? Maar wat als het cadeau

verdwenen is? Iedereen is van harte
welkom. De collecte zal dit jaar gaan
naar de Rosaburgh. Dit is een instelling van het Leger des Heils waar
onder andere licht verstandelijk beperkte tienermoeders met hun kindjes wonen, de collecte is voor hen
bedoeld.
De deuren van de Open Hof kerk
gaan om 18.30 uur open en het kinderkerstfeest zal om 19.00 uur beginnen. Na afloop van het kerstfeest ligt er voor de kinderen nog
een klein cadeautje klaar en kan er
nog warme chocolademelk of glühwein gedronken worden.

Kinderkerstfeest
in Lijnbaankerk

jeugd, maar iedereen wordt uitgenodigd om bij dit feest aanwezig te
zijn. Ook gastkinderen zijn samen
met hun vaders en moeders, opa’s
en oma’s, ooms en tantes van harte welkom. Vanaf 15.30 uur staan
glühwein en warme chocolademelk
op het plein klaar voor alle bezoekers, waarna het kinderkerstfeest
om 16.00 uur zal beginnen.

Aalsmeer - Op eerste kerstdag,
vrijdag 25 december, wordt in de
Lijnbaankerk het kinderkerstfeest
gevierd. Het kinderkerstfeest is overigens niet alleen bedoeld voor de
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RKDES meiden presteren
uitstekend bij de KNVB

RKDES E3 overtuigend kampioen!
Kudelstaart -Afgelopen zaterdag
12 december was het ongekend
druk op het sportpark Calslagen. In
grote getale kwam het publiek uit
Kudelstaart en wijde omgeving naar
de kampioenswedstrijd van RKDES E3 in de zesde klasse KNVB.
En het publiek werd niet teleurgesteld, zij werden getrakteerd op een
puike wedstrijd met vier doelpunten en het kampioenschap! Vanaf de
eerste wedstrijd dit seizoen was de
E3 heer en meester in de najaarscompetitie. Alle wedstrijden werden
overtuigend gewonnen; uiteindelijk met dertig punten uit tien wedstrijden en maar liefst 80 doelpunten voor en slechts 10 tegen, haalde dit sterrenensemble terecht de
titel binnen. Nadat het feest enkele weken werd uitgesteld vanwege
afgelastingen, moest het afgelopen
zaterdag dan gebeuren tegen Legmeervogels E12. Slecht één puntje was voldoende om zeker te zijn
van de eerste plaats. Om 11.00 uur
begon de uiterst sportief verlopen
wedstrijd op het derde veld. Vanaf het begin kon het massaal toegestroomde publiek concluderen
dat RKDES de bovenliggende partij was. Al na vier minuten was het

raak en stond de openingstreffer op
het scorebord. Door goed geconcentreerd te blijven spelen, liepen
de Kudelstaarters uiteindelijk uit
naar een 3-0 ruststand. Ook in de
tweede helft bleef RKDES de sterkere ploeg, al werd het gebruikelijke
niveau niet meer gehaald. Door pure wilskracht en de tomeloze inzet
van alle spelers, kwam de overwinning echter niet meer in gevaar. De
vierde en laatste goal was hier een
schoolvoorbeeld van: Eén van de
verdedigers stoomde op richting het
doel en ondanks verwoede pogingen van de tegenstanders, walste hij
richting de goal en liep de bal over
de lijn. De ontlading na het laatste
fluitsignaal was groot, zowel bij de
spelers als bij het publiek. Spelers
gingen op de schouders en sprongen de leider in de armen. De toespraak van het jeugdbestuur werd
aangehoord, maar de medaille en
het patatje waren eigenlijk veel belangrijker. Ook de geste van alle
‘spelersouders’ werd zeer gewaardeerd: Met een heus kampioensshirt paradeerden de kampioenen
door de kantine. Zie voor meer informatie over dit sterrenteam zie:
www.rkdes.web-log.nl

Staand: Leider: Elbert Huijts, Thijs Maarse, Scott Zethof, Tim Molenaar, Lars v/
d Oever, Bart van Oostwaard. Zittend: Glenn Kaslander, Jelle Huijts, Kevin v/d
Bos en Arthur Veijs. Liggend: Tijn Faber

Show, jazz en streetdance in
De Rietpluim voor kinderen
Kudelstaart - Pleunie Jansen breidt
haar dansschool verder uit met
een derde vestiging. Na vier jaar
blijkt dat meer en meer kinderen
de lessen streetdance en jazzdance op haar dansschool willen volgen. Nu al meer dan 250 kinderen.
De Aalsmeerse geeft al in wijkcentrum Westend te Amstelveen en in
de brede school De Mikado in Oosteinde les en gaat nu gaat ook in De
Rietpluim in Kudelstaart les geven.
Pleunie is hiermee een belangrijke aanbieder van plezier en beweging en bekleedt dan ook een sociale functie voor Aalsmeer en omgeving! Overigens zijn jongens in alle categorieën van harte welkom.
Dat betekent dat iedereen vanaf
3 jaar nu onder plezierige en professionele leiding wekelijks heerlijk kan dansen. Pleunie biedt ook

op velen verzoek conditietraining
voor 18+ aan in Aalsmeer en Amstelveen. Dit houdt in dat je aerobic, BBB oefeningen, steps, conditietraining, vetverbranding, enz op
leuke muziek van nu doet! De lessen in de Rietpluim zijn op maandag, voor kinderen van 4 en 5 jaar
van 13.00 tot 14.00 uur, voor 6 en 7jarigen van 14.00 tot 15.00 uur, 8 tot
10 jaar van 15.30 tot 16.30 uur en
voor 11 tot 13 jarigen van 16.30 tot
17.30 uur. De lessen beginnen in de
week van 4 januari 2010. Je kunt je
nog gratis inschrijven! Ook is er de
mogelijkheid om middels een gratis les kennis te maken met Dansschool Pleunie.Voor meer informatie
en inschrijvingen kan gebeld worden met Pleunie Jansen op telefoonnummer 06-13404484. Kijk ook
op www.dansschoolpleunie.nl.

Kudelstaart - Aan het begin van dit
seizoen zijn vanuit RKDES 9 meiden afgevaardigd om deel te nemen
aan het jeugdplan Nederland van
de KNVB. Dit betreft meiden uit de
jaargangen 1997, 1998 en 1999. Na
diverse selectie ronden worden er
dan districtselftallen meisjes onder
12 en onder 13 jaar samengesteld.
In de eerste ronde werd er eind
september en in oktober op twee
dinsdagmiddagen bij Legmeervogels in Uithoorn onderling 4 tegen
4 gespeeld. Deze speelsters kwamen uit de directe omgeving van
Kudelstaart, Aalsmeer, Rijsenhout,
Amstelveen, De Kwakel, Uithoorn,
Mijdrecht en Wilnis.
Onder leiding van 4 KNVB trainers
werd zeer streng geselecteerd en
mochten vanuit RKDES alleen Imke Brommer en Mandy de Boer een
uitnodiging voor de volgende ronde ontvangen. Deze tweede ronde werd in november op wederom twee dinsdagmiddagen bij Legmeervogels afgewerkt. De speelsters die hiervoor waren geselec-

teerd kwamen uit de regio Amsterdam Zuid-West en er moest nu onderling 7 tegen 7 op halve velden
worden gespeeld. Hierbij viel op dat
het niveau direct al een stuk hoger
lag dan in de eerste ronde. Imke
en Mandy hebben afgelopen week
de uitslag van deze tweede ronde
per brief van de KNVB ontvangen
en zijn beiden opnieuw een ronde
verder. Deze derde ronde staat gepland voor de periode eind februari, de maand maart en begin april.
Dit betreft vier woensdagmiddagen
waarin op sportpark Voorland in
Watergraafsmeer wederom 7 tegen
7 zal worden afgewerkt. De circa 40
speelsters die hiervoor zijn uitgenodigd komen uit de regio’s Amsterdam en Haarlem. Vanuit deze groep
zal uiteindelijk het districtselftal worden gekozen dat dan in de maanden
april, mei en begin juni diverse wedstrijden op een groot veld gaat spelen. Aan het eind van die serie staat
er een toernooi op het programma
waaraan meerdere KNVB selectieteams zullen deelnemen.

Imke Brommer (links) en Mandy de Boer. Weer een ronde verder.

Weer winst meiden Rkdes C1

Groep 8 van De Wegwijzer
geslaagd voor EHBO-examen
Aalsmeer - Sinds het begin van het
schooljaar stonden de EHBO-lessen
al op het programma van de leerlingen van groep 8 van De Wegwijzer.
Theorie en praktijk. Wekenlang is er
druk geoefend.
Menig huisgenoot heeft in de stabiele zijligging gelegen, een mitella omgehad of een vingerverbandje aangemeten gekregen. Afgelopen maandag deden de jongens en

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
om 18.00 uur moesten de handbaldames van Rkdes aantreden tegen
VOC C1. De eerste helft was vol actie.
Alle wisseltjes, aanvallen en breaks
lukte bij de meiden, en hier werden
dan ook diverse doelpunten uit gemaakt. De eerste helft ging Rkdes
dan ook met voorsprong de pauze in.
Helaas zakte het team in de tweede
helft een beetje in. De spanning was
er wel! VOC kwam namelijk steeds
dichter bij Rkdes in de buurt. Maar
gelukkig met goed keeperswerk en

nog een paar mooie doelpunten van
Rkdes, werd de wedstrijd winnend
afgesloten met 10-8. De meiden van
Rkdes C1 zijn nog steeds op zoek
naar versterking!
Heb je goed balgevoel en lijkt het je
leuk om bij Rkdes te komen handballen, kom dan een paar keer meetrainen. Ook kan je aanstaande zaterdag om 15.45 uur naar de Proosdijhal komen. Daar wordt de wedstrijd tegen DSS C2 gespeeld. Je
kan dan een spannende wedstrijd
zien en gelijk zien hoe leuk handbal is!

meiden examen. Juf Annelies, de
EHBO-juf, mag trots zijn: Alle leerlingen zijn geslaagd. Dus glijdt er
deze kerstvakantie iemand uit op
het ijs, zijn er eerstegraads brandwonden door vuurwerk of schiet er
een kerstkransje in het verkeerde
keelgat?
Geen nood, de jeugd-EHBO-ers van
De Wegwijzer weten precies wat ze
moeten doen.

Kim Nederstigt won zilver bij de pupillen 1 niveau 10.

Guo-Xin Verhoef won zilver bij de instap niveau 11.

SV Omnia 2000, afd. toestelturnen

Zilver voor Guo-Xin Verhoef
en Kim Nederstigt

Plusklas Hoeksteen naar Cobra
Aalsmeer - In oktober en november hebben de leerlingen van de plusklas van
basisschool De Hoeksteen zich verdiept in de moderne schilderkunst. De kinderen hebben geschilderd op de manier van het expressionisme en zoals Picasso dat deed. De jongens en meisjes hebben ook geëxperimenteerd met de
kleuren en vormen die de Cobra-schilders gebruiken. Een bezoek aan het Cobra-museum vormde een goede afsluiting van het project.

Aalsmeer - Op de tweede voorwedstrijd toestelturnen in de 5e divisie van het rayon Amsterdam, die op
zondag 13 december in de Turnace
Hall in Amsterdam-Sloten gehouden werden, hebben de turnsters
van SV Omnia onder leiding van Anneke Nap en Mariët Tas twee keer
een zilveren medaille gewonnen. Bij
de jeugd niveau 8 turnde Danischa
Goede. Bij de brug mislukte helaas
het ophurken, zodat ze daardoor op
de zestiende plaats eindigde. Voor
doorstroming naar de Regio telt
het resultaat van de beste wedstrijd
mee. Bij Danischa was dit duidelijk
de eerste wedstrijd.
Bij de pupillen 1 niveau 10 turnden
Iris Engel, Kim Nederstigt en Roslin
O ‘Shea. Roslin turnde bij de eerste
wedstrijd een hele mooie balkoefening, maar dit keer was ze haar zenuwen niet de baas.
Ze eindigde op de zevende plaats.
Iris Engel turnde een hele goede
wedstrijd met zelfs een geslaagde
koprol op de balk en eindigde op de
vierde plaats.
Kim Nederstigt had kans op goud,
maar verspeelde dit helaas op de
brug met de afsprong. Echter voor
de tweede keer zilver is natuurlijk
een hele mooie prestatie!
Bij de categorie instap niveau 11
turnden zes Omnia-turnsters: Jasmin Aileen, Lindsay Commandeur,
Leonie Helling, Joy Hoving, Tess Piet
en Guo-Xin Verhoef. Joy Hoving

had een beetje pech met haar afsprong van de brug, maar liet op de
andere toestellen een goede prestatie zien. Zij behaalde de elfde plaats.
Lindsay Commandeur turnde alle
toestellen boven de 13 punten en
alleen voor de balk scoorde ze 9,90.
Ze eindigde op de negende plaats.
Jasmin, de winnares van de eerste
wedstrijd, turnde op drie toestellen
goed, maar bij de brug mislukte de
borstwaarts om.
Dat scheelt wel 2 punten,waardoor
ze nu de zesde plaats behaalde. Leonie Helling turnde goed op haar niveau en werd vijfde. Tess Piet, die
net na de eerste voorwedstrijd de
borstwaarts om bij de brug zonder hulp kon uitvoeren, schoof door
dit geslaagde onderdeel van de elfde naar de vierde plaats! Guo-Xin
Verhoef heeft in deze tweede wedstrijd laten zien dat ze goed kan turnen. Ze steeg zelfs 10 plaatsen in
de rangorde! Alle oefeningen lukten goed en daarom mocht ze de
zilveren medaille in ontvangst nemen! Wanneer de uitslagen in de
5e divisie van de andere rayons in
Noord-Holland binnen zijn, wordt
bekend gemaakt welke turnsters er
door mogen naar de Regiokampioenschappen. Het beste resultaat
van deze twee voorwedstrijden telt
mee voor de doorstroming. De turnsters van de 6e divisie gaan op 7 februari 2010 hun volgende wedstrijd
turnen.

Jeugdhandbalnieuws

Jongens B2 FIQAS niet
helemaal wakker
Aalsmeer - Het was wel vroeg zondagmorgen voor de jongens B2
van FIQAS Aalsmeer, die al voor
half 10 moesten aantreden in de
Bloemhof. Maar dat was het zeker voor de ploeg van SDS’99 die
op bezoek kwam. Geen zware opdrachten, Koen kwam de B2 helpen vanuit de C. Lekker met elkaar
het snelle spelletje spelen, dat was
het advies van coach Onno. FIQAS
Aalsmeer ging goed van start: Martijn was in het begin goed op schot
en ook Ivar scoorde via een snelle
break. Het ging gelijk op, maar FIQAS werd slordig met het afronden en SDS kon elke keer bijblijven.
Glenn scoorde vanuit de hoek 7-6
en dus gingen de jongens van de B2
met een voorsprong de rust in. FIQAS Aalsmeer voelde zich de betere
en dacht misschien nu snel de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Maar
SDS rook zijn kans en ging ervoor.
Onder leiding van Hans Visser kwamen de gasten aan de leiding. En
toen moesten de Aalsmeerse jongens echt aan de bak. Olaf vanuit
de hoek en Brian vanaf de cirkel.

Soms lukte dat, maar vooral verdedigend niet scherp zijn en onnodig
balverlies zorgden niet bepaald voor
een inhaalrace. Mark en Lars deden
heel goed hun best in de doel, maar
ook de laatste doelpunten van Jeff
en Niels maakten het verschil niet
meer goed. SDS’99 was gewoon beter en won de wedstrijd met 15-12.
Meiden C1 winnen van Volendam
Afgelopen zaterdagmorgen gingen
de meiden van de C1 van FIQAS
Aalsmeer weer vol goede moed het
veld in. Volendam was afgereisd met
een groot en sterk team. Grote meiden met veel schotkracht. Er werd in
een hoog tempo gespeeld en FIQAS
kwam al gauw op voorsprong: 3-0.
Er werd prima samen gespeeld. De
meiden van FIQAS gingen dan ook
de rust in met de stand van 12-10.
Maar, er moest nog hard gewerkt
worden in de tweede helft. Gelukkig gingen de meiden zeer gedreven door met het goede spel. De
eindstand was 23-20 voor FIQAS
Aalsmeer, dat een prima wedstrijd
had neergezet.

Foto: Don Ran.

Kerststukjes maken bij scouting
Tiflo op Decembermarkt
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 18
december vindt weer de jaarlijkse
Decembermarkt plaats in Aalsmeer
Centrum. Het belooft een echte koude dag te worden. Bij de kraam van
de scoutinggroep Tiflo in de Zijdstraat zijn kinderen van 16.00 tot
21.00 uur van harte welkom om een
kerststukje te maken onder leiding
van Melissa, Shirley, Madelon, Lisa

en Wendy. Bij de kraam van de Plantentuin kan een tasje met de benodigde materialen voor het maken
van een kerststukje aangeschaft
worden voor 2,50 euro. Op de sfeervol aangeklede kraam van de Tiflo
kunnen de kinderen meteen aan
de slag. Ook mogen de jongens en
meisjes gratis broodjes bakken boven een vuurkorf.
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Kerstconcert Amstellandse
Cantorij in Urbanuskerk

Top employer status voor
veiling FloraHolland

Bovenkerk - Voor de Amstellandse Cantorij is 2009 een dubbel jubileumjaar. Het koor bestaat 35 jaar
en verzorgt voor alweer de vijfentwintigste keer het kerstconcert in
de Urbanuskerk in Bovenkerk. De
Amstellandse Cantorij is in 1974 in
Aalsmeer opgericht door de bekende kerkmusicus Willem Vogel die
dit gemengd koor tot het jaar 2000
heeft geleid. Sindsdien is het dirigeerstokje in handen van EricJan
Joosse. Inmiddels is de ‘standplaats’
van het koor verplaatst van de Zuiderkerk in Aalsmeer naar de Joost
van den Vondelschool in Amstelveen. Het kerstconcert in de Urbanus–Bovenkerk vindt plaats op zondagavond 20 december vanaf 20.00
uur. Op het feestelijke programma
staan dit jubileumjaar natuurlijk enkele werken van Willem Vogel, gevolgd door Machet die tore weit van
A.Hammerschmidt (1612-1675) en
In dulci Jubilo van Michael Praetorius. Bereite dich, Zion uit het Weih-

Aalsmeer - Bloemenveiling FloraHolland mag zich in 2010 Top Employer noemen. De veilingorganisatie kreeg deze titel toegekend door
het CRF Institute, een onafhankelijk
instituut dat organisaties volgens
internationale meetstandaarden onderzoekt op het gebied van personeelsbeleid, leiderschap en strategie. FloraHolland heeft haar HR (Human Resource)-beleid laten toetsen
op vijf deelgebieden: arbeidsvoor-

nachtsoratorium van Johan Sebastiaan Bach zal worden vertolkt door
de mezzosopraan Esther Kuiper. Zij
vervult ook een solistenrol in het
hoofdwerk van dit concert de Cantate With cheerfull notes van Georg
Friedrich Händel.
Soliste en koor worden deze avond
begeleid door een instrumentaal
ensemble dat ook solistisch zal optreden met een uitvoering van het
Concerto grosso opus 3 nummer
2 eveneens van Händel.Traditiegetrouw zal het concert worden besloten met een aantal kerstliederen en
carols. De toegang tot dit sfeervolle kerstconcert is gratis. Natuurlijk
zijn de kosten voor dit concert aanzienlijk. Daarom vindt er na afloop
bij de uitgang van de kerk een collecte plaats, zodat de bezoekers met
hun gulle gaven mee kunnen helpen de kosten te dekken. Het concert duurt ongeveer 70 minuten. De
Urbanus-Bovenkerk is zondag open
vanaf 19.30 uur.

Humor, ontroering en magie
in Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 20 december brengt Ila van der Pouw de
6+ voorstelling ‘Newton of de Appel
die naar de Maan viel’ in het Amstelveens Poppetheater. Een humoristische en vooral magische voorstelling over het wonderlijke leven
en werk van Isaac Newton. En over
zijn huishoudster, haar kat, zijn hond
en een giftige pad. Een adembenemende voorstelling waarbij je vergeet dat je naar levensgrote poppen
zit te kijken. Isaac Newton is een ge-

nie. Hij bedenkt wat licht is en kan
ook aantonen dat de zwaartekracht
bestaat. Maar hoe is dat eigenlijk,
een genie zijn? Als niemand begrijpt
wat jij al drie keer bedacht hebt? En
hoe komt Newton op al die bijzondere ideeën? Aanvang voorstelling
14.30 uur. Toegangsprijs is 7 euro.
Telefonisch reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Oliebollen om te smullen
Duizendste baby in Amstelland
Amstelveen - Met een zachte landing kwam Yarden Koopmans zaterdag 12 december om 07.49 uur
ter wereld in Ziekenhuis Amstelland. Iedere geboorte is bijzonder,
maar Yarden maakte het extra bijzonder omdat zij de duizendste baby is die in Ziekenhuis Amstelland
in 2009 werd geboren. Moeder Nao-

mi Koopmans werd begeleid door
verloskundige Barbara Francis en
verpleegkundigen Sandra Huizenga
en Mischa Veeken.
Jacques Moors, Voorzitter Raad van
Bestuur, verraste Naomi in de vroege ochtend met een bos bloemen en
Yarden kreeg een grote beer.

Aalsmeer - Op donderdag 24 december wordt vanaf 21.00 uur een
kerstnachtmis gehouden in de Oud
katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394. Voorganger is pastor Jacob Spaans en muzikale medewerking wordt verleend door het Wijkerkoor. Dit is de laatste Aalsmeerse dienst van 2009. De eerstvolgende dienst is zondag 31 januari om 16.00 uur en dan zal de bisschop van Haarlem, Dick Schoon,
voorgaan. Tijdens de kerstnachtmis
wordt een collecte gehouden. De

opbrengst is voor de instandhouding van de bijna 150-jarige kerk.
De volledige vloer van dit gemeentelijke monument is verzakt, loopt
zelfs scheef af, en moet binnenkort
dringend ondersteund worden.
En eigenlijk zou er een nieuw dak op
de kerk moeten komen. Een bijdrage leveren kan door een gift te geven tijdens de nachtmis of door een
bedrag te storten op ING-rekening
35.97.85 t.n.v. Oud-katholieke parochie Aalsmeer. Voor meer informatie: corbier.louman@hetnet.nl.

Aalsmeer - Het vet begint alweer
een beetje te borrelen! U raadt het
al. De oliebollen commissie van de
Hervormde Kerk staat te trappelen
om de lekkerste oliebollen en appelbeignets uit de omgeving, gebakken
door een vakkundige bakker, bij u te
bezorgen.
Elke dag vers gebakken. Het enige wat u hoeft te doen, is bestellen.
Dit kan via mail op de volgende sites: www.dorpskerk-aalsmeer.nl en
www.oosterkerk.info kies voor op-

tie oliebollen bestellen. De kramen
zijn op de vertrouwende plekken in
dorp in het pand van AH, in Oost in
elk geval bij The Beach op de brug
en misschien in Nieuw Oosteinde.
De opbrengst van deze actie komt
volledig ten goede van de Hervormde Gemeente.
Wie telefonisch wil bestellen, kan
bellen naar Wilma de Niet, tel. 0297
341903 liefst na 18.30 uur. U kunt
haar ook bellen als u het leuk vindt
om een handje te helpen.

Alpha-cursus in De Spil
Kudelstaart - Op maandag 11 januari start de SOW-gemeente in
Kudelstaart weer met een Alphacursus. Wie meer wil weten over het
christelijk geloof, is deze cursus bedoeld.
Ook degenen die het geloof nog
eens vanaf het begin willen doordenken, zijn van harte welkom.
De cursus bestaat uit 10 maandagavonden en een weekend (vrijdagavond tot en met zaterdag).
Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd om 19.00 uur, gevolgd door een inleiding van circa 20
minuten. In deze inleidingen wordt
ingegaan op diverse kernpunten
van het christelijk geloof, zoals: Wie
is Jezus en waarom stierf Hij aan het
kruis? Bijbellezen, waarom en hoe?
Wat is bidden en hoe doe ik dat? Wie
is de Heilige Geest en wat doet Hij?
en nog vele andere onderwerpen. In
kleine groepjes wordt hierover door

gepraat en kunnen vragen gesteld
worden. De avonden worden in ontspannen sfeer afgesloten door met
elkaar nog iets te drinken. Om uiterlijk 22.00 uur kan iedereen weer
richting huis. De cursus wordt gegeven in De Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat Bilderdammerweg.
De eerste avond is een informatiebijeenkomst. Een mooie gelegenheid om eens te komen kijken of
de Alpha-cursus iets voor u/jou is.
Er kunnen vragen gesteld worden
en kennis kan gemaakt worden met
het team en de deelnemers. Interesse? Schuif dan op 11 januari om
19.00 uur bij aan tafel, want ook deze avond begint met een maaltijd.
Graag wel even melden in verband
met het eten. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met
Carla van Oostveen, tel. 320465. De
Alpha-cursus is niet aan leeftijd gebonden.

Muziek maken met peuters
en kleuters bij Spelenderwijs

Kerstnachtmis met Wijker
koor in Oud kath.kerk

waarden, opleiding en training, interne promotiekansen, werksfeer en
omstandigheden en bedrijfscultuur.
Op al deze punten heeft FloraHolland zich goed gekwalificeerd, wat
een voorwaarde is om het predikaat
Top Employer te behalen. Met name
op interne promotiekansen scoort
FloraHolland goed. De veiling biedt
de medewerkers op haar marktplaatsen uitstekende doorgroeimogelijkheden.

Kudelstaart - Muziekschool Spelenderwijs gaat vanaf 6 januari weer
van start met de cursussen `muziek
op schoot`(0-4 jaar, met een ouder/
verzorger), en `muziek in de kring`
(4-6 jaar). Tijdens deze korte cursussen van acht lessen kunnen kinderen op een leuke en speelse wijze kennis maken met allerlei aspecten van muziek. Zingen en bewegen
spelen daarbij een belangrijke rol.
Er wordt gebruik gemaakt van allerlei materiaal en de kinderen mogen
ook regelmatig experimenteren met
kleine ritme-instrumenten. Beide

Kerstnachtdienst
Open Hof Kerk
Aalsmeer - Op 24 december om
22.00 uur houdt de Open Hof Kerk
een kerstnachtdienst met het thema: God maakt geschiedenis. Ds. J.
van Popering is de voorganger en
aan de dienst zal kerkkoor Credo
uit Landsmeer meewerken. Na afloop van de dienst wordt er glühwein en warme chocolade melk geschonken. Op 25 december, eerste

cursussen worden met veel plezier
gegeven door muziekdocente Irma
Hogenboom. Zij heeft schoolmuziek gestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam en heeft daarna als één van de eersten in Nederland het diploma `muziek op schoot`
behaald. Alle lessen van muziekschool Spelenderwijs worden gegeven in het gebouw van het Showjachthoornkorps aan de Bilderdammerweg.
Voor de mogelijkheden of meer informatie kan gekeken worden op
www.muziekschoolspelenderwijs.nl

kerstdag, om 10.00 uur wordt een
dienst gehouden met het thema:
Gods menslievendheid. Voorganger is ds. T. Prins en aan deze dienst
werkt het black gospel kwartet Promise uit Almere mee.
In deze dienst zullen ook de kinderen van de kindernevendienst een
bijdrage leveren en voor de kleinsten is er oppas. Na afloop is er koffie of thee met iets lekkers.
Wie met kerst naar de kerk wil, is
beide diensten van harte welkom in
de Open Hof Kerk aan de Ophelialaan 247.

Sponsor dames 4 FIQAS
Aalsmeer - Het vierde damesteam
van FIQAS Aalsmeer heeft dit seizoen een sponsor gevonden die de
ploeg in het nieuw heeft gestoken.
Dames 4 is een gezellige club meiden, met een gemiddelde leeftijd
van boven de 30. Inmiddels is bijna
iedereen moeder, maar de handbal
kriebels zijn er ook nog steeds. Een
aantal dames heeft ooit in de selectie gespeeld, maar is om verschillende redenen gestopt. Toch kruipt het
handbalbloed waar het niet gaan
kan en zo heeft één van de meiden een groot aantal oud teamgenoten benaderd en is vorig jaar een

enthousiast en ook fanatiek nieuw
dames 4 team gestart. Dat seizoen
eindigde de ploeg als vierde, dit jaar
streven de dames naar het kampioenschap. Eén van de speelsters, Ingrid van Heteren van Foto studio Enjoy, wilde het team graag sponsoren. Met compleet nieuwe tenues
plus trainingspakken zal de tegenstander bij voorhand al onder de indruk zijn! Ingrid van Heteren is professioneel fotografe die prachtige
foto’s maakt en niet alleen op het
handbalveld maar zeker ook in haar
vak professioneel, enthousiast en
energiek is.

Bezoek Orchideënhoeve
Aalsmeer - Donderdag 10 en vrijdag 11 december hebben ruim 180
leden van ouderenvereniging OVAK
een bezoek gebracht aan de verlichte Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Er werd vertrokken vanaf het
parkeerterrein aan de Dreef. Via een
toeristische route ging het eerst
richting Tollebeek waar een heerlijk
diner klaar stond.
Men liet het zich allemaal goed smaken. Daarna richting Luttelgeest,
waar de Orchideeënhoeve helemaal

verlicht was.
Binnengekomen was alles heel
sfeervol verlicht, prachtige kerstversieringen, een kerstmarkt, een muzikaal optreden, de glasblazer en
natuurlijk de mooi tropische tuinen
en vlindertuin. Prachtig. De bezoekers genoten met volle teugen. Om
even 22.00 uur arriveerde de bussen
weer in Aalsmeer.
De reiscommissie, van de OVAK,
kijkt met een goed gevoel terug op
deze tocht.

Dutch Flower Group neemt
Joba Plantenservice over
Aalsmeer - Dutch Flower Group
(DFG) neemt per 1 januari 2010 Joba Plantenservice over van Baas
Holding. Joba Plantenservice exporteert tuin- en perkplanten naar
met name tuincentra en bouwmarkten in Duitsland, Engeland en
Frankrijk. Het handelsbedrijf, waarvan alle medewerkers meegaan in
de nieuwe structuur, gaat verder onder eigen naam. Het wordt een volle dochter van Hamiplant, dat al jaren deel uitmaakt van DFG en zich
voornamelijk richt op de export van
kamerplanten aan ketens, bouwmarkten en groothandel in heel Europa. Joba Plantenservice, gevestigd in Hazerswoude, maakt begin
volgend jaar de overstap naar Bleiswijk, zoals eerder al de bedoeling
was. Art van Duyn, voorzitter van de
Raad van Bestuur van Dutch Flower Group, verwacht dat de synergie van Hamiplant en Joba Plantenservice vruchten zal afwerpen. “De
producten sluiten op elkaar aan en
versterken elkaar”, legt hij uit. “Joba
Plantenservice heeft een sterke positie in de tuin- en perkgoedhoek.

Daardoor kunnen klanten van Hamiplant beter bediend worden in dat
segment. Andersom geldt dit ook.
Via Hamiplant kunnen afnemers van
Joba Plantenservice goed bediend
worden met kamerplanten. Het eerste jaar zal ongetwijfeld uitdagend
zijn, maar daarna voorzien we een
belangrijke omzetstijging.”
Derde overname
Voor DFG is het de derde overname in anderhalve maand. In november nam Hamiplant de bedrijfsactiviteiten van plantenexporteur Hans
van Loon over. Begin deze maand
deden VZH Greens en Marcofleur,
beide ook uit de DFG-stal, hetzelfde
met de activiteiten van respectievelijk snijgroenhandelsbedrijf NedFern
en bloemenexportbedrijf NedFlora.
“Onder druk van de economische
crisis merk je dat bedrijven elkaar
meer opzoeken dan voor die tijd”,
verklaart Van Duyn de reeks overnames. “Het achterliggende idee is
dat de bedrijven gezamenlijk sterker
komen te staan. Dat levert een winwin-situatie op.”

Nieuwe cursus ‘luisteren
naar klassieke muziek’
Rotonde van FloraHolland
Aalsmeer in nieuw jasje
Aalsmeer - De hoofdingang van
FloraHolland Aalsmeer is klaar voor
het komende jaar. Nieuwe kalanchoes, campanula’s, cyclamen en
viooltjes sieren de rotonde en de
plantenbakken.
De planten zijn ter beschikking gesteld door aanvoerders van FloraHolland Aalsmeer om de hoofdin-

gang voor langere tijd op te fleuren. Hans Kuilboer verzorgde de kalanchoes, Ton Koers (Growing Advice Schoneveld Twello) de cyclamen, Hans van de Geest (Syngenta)
de violen en Kristian Madsen (PKM)
de campanula’s. Alle producten zijn
verkrijgbaar via FloraHolland Connect en op de klok in Aalsmeer.

Aalsmeer - De lessenreeks ‘luisteren naar klassieke muziek’ wil deelnemers wegwijs maken in de boeiende wereld van de klassieke muziek. “Na drie cursusbijeenkomsten
ben ik al bewuster gaan luisteren.
Ik vind het leuk om kennis te maken met verschillende muziekstijlen
en muziekinstrumenten. Ook is het
interessant meer achtergrondinformatie te horen over de componisten”, aldus een deelnemer aan deze cursus.
Binnenkort start bij voldoende belangstelling een nieuwe cursus bij
Vita welzijn. In totaal bestaat de
cursus uit tien bijeenkomsten en er

gaan vele muziekstukken besproken en beluisterd worden. Iedereen die belangstelling heeft voor
muziek en zijn ervaringen wil delen met anderen is welkom. Initiatiefnemer Jan Swart: “Met gelijkgestemden over muziek spreken, van
gedachten wisselen, verhoogt het
muzikale genoegen. Je hoort meer,
wanneer je er meer van weet.” De
groep zal bestaan uit maximaal 14
deelnemers. Er is plaats voor nieuwe belangstellenden. De eerste cursusdag is maandag 11 januari van
14.00 tot 16.00 uur en de kosten zijn
40 euro. Opgeven kan bij VITA, tel.
0297-344094.
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Beraad en Raad in vogelvlucht

Van de hak
op de tak

Schuur Stokkeland gered
van de sloophamer!
Aalsmeer - De bijeenkomst van het
Beraad en de Raad van Aalsmeer
was donderdag 10 december de
laatste bijeenkomst van het jaar en
het Beraad werd voorgezeten door
Joop Vuijk (CDA). Het presidium
had berekend dat de laatste hamerslag van de bijeenkomst rond de
klok van circa 22.30 uur zou kunnen
klinken maar dat bleek een misvatting te zijn. Met name het behandelstuk vaststellen Aalsmeer Verkeeren Vervoerplan vergde veel meer
tijd, mede omdat er nogal wat moties en amendementen werden ingediend. De laatste hamerslag viel
dan ook bijna twee uur later dan gepland; de vrijdag was al ingetreden.
‘Onder protest’
De hamerstukken vaststellen eerste
begrotingswijziging 2010, vaststellen normenkader jaarrekening 2009
en instemmen met de terinzagelegging van het concept Algemene
Plaatselijke Verordening Aalsmeer
2009 voor de duur van zes weken
ondervonden geen enkele weerstand en dat gold eveneens voor het
van behandelstuk omgebogen hamerstuk gericht op het vaststellen
van de verordening Voorzieningen
Maatschappelijke Ondersteuning
gemeente Aalsmeer 2009. Ook de
Decemberwijziging 2009 werd later op de avond afgehamerd. De behandeling gericht op het instemmen
met de verhoging van het bestaande
krediet voor fase 4 van project C75
Green Park Aalsmeer ten behoeve
van verschillende grondtransacties
(een bedrag van ruim 12,5 miljoen
euro) leverde tijdens de behandeling nog wel wat stof tot discussie
op, met name over wijze van informatieverstrekking aan vooral de gemeente Uithoorn, die echt moet verbeteren, maar uiteindelijk stemden

Kopiëren oude folder
De VVD-fractie diende aan het einde van de raadsvergadering een motie van ongerustheid in over de op 6
november 2008 aangenomen motie “Voorlichting aanbieden afval”,
waarin onder andere wordt aangegeven een voorlichtingscampagne
op te starten om de inwoners duidelijk te maken waar, hoe en wanneer
er afval dient te worden aangeleverd. Het kopiëren van een deel van
een oude voorlichtingsfolder wordt
door de fractie niet als een adequate oplossing gezien en de fractie roept het college op alsnog passende actie te ondernemen. De motie krijgt onvoldoende steun.
Stokkeland schuur renoveren
De VVD-fractie diende samen met
de CDA-fractie een motie in betreffende de voormalige boerenschuur
Stokkeland. Hierin wordt het college opgeroepen vooralsnog af te
zien van de voorgenomen plannen
om de voormalige bloemenschuur
te slopen en eerst te komen met een
voorstel de schuur op een eenvoudige wijze te renoveren. De motie
wordt met algemene stemmen aangenomen.
De PACT-fractie maakte gebruik van
de mogelijkheid van de rondvraag
en daarin werd aandacht gevraagd
voor de rolstoeltoegankelijkheid (er
ontbreekt een hellingbaan en de lift
en de bediening is niet optimaal)
bij flatwoningen in de Korfstraat in
Proosdij-Noord in Kudelstaart. De
woningen voldoen echter aan alle
voorschriften en deze voorziening
valt onder het hoofdstuk ‘eigen keuze’.

Winternummer NieuwNAT
over Aalsmeer en politiek
Aalsmeer - Op zondag 20 december verschijnt NieuwNat nummer 6
met als thema ‘Aalsmeer en politiek’.
De verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2010 lijken nog ver
weg, NieuwNat geeft met dit nummer een schot voor de boeg. Wat de
redactie van het internettijdschrift
betreft is de verkiezingscampagne vanaf nu begonnen. NieuwNAT
6 wordt zondag 20 december om
21.00 uur in De Oude Veiling officieel ten doop gehouden door PACTraadslid Pierre Tuning. Iedere geïnteresseerde is welkom. Tuning, met
onderbreking raadslid sinds 1970,
levert zelf ook een bijdrage aan het
winternummer.
Hij constateert onder meer dat in de
loop der jaren “het bestuur met behulp van ambtelijke diensten en externe bureaus alles zo ondoorzichtig
gemaakt heeft dat er een bovengemiddelde deskundigheid voor nodig
is om er met een kritische blik naar
te kunnen kijken”. CDA’er Ko Weststrate blikt openhartig terug op de
formatie van het huidige college van
B&W. Erik van Itterzon vertelt over
zijn zoektocht naar het PVV-geluid
in Aalsmeer. Hij vond iemand die
instemde met een interview, maar
zich uiteindelijk terugtrok vanwege
de mogelijke consequenties van de
verkondigde, pittige, opvattingen.
Jan Tas, ooit de enige kandidaat op
de Lijst Tas, gaat terug naar zijn ervaringen in de lokale verkiezingsstrijd van 1998. Waar veel mensen

denken dat wethouders vooral hun
eigen belang dienen, stelt VVD’er
Paul van der Laarse in een interview
dat wat hem betreft het tegenovergestelde waar was.
Zakelijk gezien was zijn wethouderschap volgens hem geen goede keuze. Buitenlandcorrespondent
van NieuwNAT Cees Tas bericht opnieuw uit Saux, een plaats in Frankrijk ‘met gemiddeld 138 inwoners’
en een gemeenteraad die elf leden
telt. ‘Jonge hond’ Jelle Buisma vertelt hoe hij als voorzitter van PACT
ook gewoon moet vergaderen, luisteren en meedenken. Volkert Deen
wil af van verkiezingen op grond van
partij-ideologie. Hij stelt voor kandidaat-raadsleden in het openbaar te
laten solliciteren.
Nieuw Oosteinde in video
Elk nummer van NieuwNat wordt
op de website vergezeld van een
themavideo. Ton Offerman en Peter Maarse onderzochten bij ‘nieuwe’ Aalsmeerders in Nieuw Oosteinde of ze weten wie er in de huidige raad en college zitten.
Ook in dit nummer een prijsvraag
met een politiek tintje, een basiscursus ‘Stemmen voor beginners’ en
een nieuw gedicht van dorpsdichter
Marcel Harting. Han Carpay komt
met een kerstmusical onder de titel
‘Ulla en Dirk in de arrenslee’, waarin
vele bekende Aalsmeerders een rol
spelen. Het rijk gevulde nummer is
vanaf 20 december te vinden op de
website www.nieuwnat.nl.

Definitief afscheid van oude
Antoniusschool en OBS
Kudelstaart - De sloop van de oude schoolgebouwen van de Antoniusschool en de OBS is deze week
begonnen. Sinds het nieuwe schooljaar zitten de leerlingen van beide
scholen, samen met Kinderhof, in
het prachtig nieuwe schoolcomplex
de Rietpluim in Kudelstaart. Maar
toch denken ze nog wel eens terug
aan de leuke tijd in hun oude vertrouwde school. Het is daarom voor
sommigen best een verdrietig gezicht om te zien dat de oude gebou-

Feest in ‘t Farregat
van vroeger

alle fracties in, waarbij de AB-fractie wel aangaf dit onder protest te
doen. “Maar het kan niet anders”.

wen nu toch echt tegen de vlakte
gaan. Een aantal leerkrachten nam
hun leerlingen mee om een kijkje te
gaan nemen, want het is een spectaculair gezicht hoe al die machines aan het werk zijn. Tussen al het
puin zag je zelfs nog wat tekeningen
en werkbladen. Zo hadden de leerlingen toch nog de kans om voorgoed afscheid te nemen van hun
oude school.
Door Ilse Zethof

Lex uit Kudelstaart laat zien dat hij heel stoer is!

Kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart in rij voor prikje

Tweede vaccinatieronde in
RAI verliep ook soepel
Aalsmeer - Maandag 14 en dinsdag 15 december was de RAI voor
de tweede keer gevuld met vele kinderen en hun ouders, die hun herhalingsinenting tegen de Mexicaanse griep kwamen halen. De vaccinatieronde is bedoeld voor kinderen vanaf zes maanden tot en met
vier jaar en huisgenoten van baby’s
tot en met vijf maanden. De andere risicogroepen, zoals mensen met
long- en hartaandoeningen, ouderen en zwangere vrouwen, konden
gevaccineerd worden via de huisarts. De vaccinatie tegen Nieuwe
Influenza A bestaat uit twee prikken en op 23 en 24 november was
de eerste prikactie in Amsterdam.
De RAI is de grootste priklocatie in
Nederland waar de gezondheidsdienst maar liefst tweehonderd verpleegkundigen, artsen en doktersassistenten had ingezet om te prikken. Daarnaast was een zelfde aantal bezig met onder andere het aanleveren van de vaccins, het bege-

leiden van de stroom mensen en
andere werkzaamheden. In totaal
heeft de GGD 64.000 mensen uit de
hoofdstad en omliggende gemeenten opgeroepen voor de inenting.
Tijdens de eerste prikactie in november kwamen 40.000 mensen in
de RAI opdagen en bij deze tweede
ronde leek de opkomst iets lager uit
te vallen. Dit ondanks het feit dat de
GGD benadrukt heeft dat kinderen
niet voldoende beschermd zijn met
één prik. Toch zijn ze tevreden dat er
zoveel mensen gehoor hebben gegeven aan de oproep voor de inentingen. Op beide dagen waren rond
één uur de inwoners van Aalsmeer
en Kudelstaart aan de beurt. Voor
dit tijdstip was bewust gekozen zodat ze niet te maken hadden met de
drukke ochtend- of avondspits. Net
als in november had de gemeente
Aalsmeer weer gratis bussen ingezet richting de RAI, waar veel mensen gebruik van hebben gemaakt.
Maar ook met de auto was het goed

te doen, want het parkeren was gratis en er was voldoende ruimte in
de grote parkeergarage onder het
gebouw. Het ‘prikcircus’ was heel
goed geregeld.
De rijen liepen snel door en binnen
nog geen half uurtje kon je alweer
buiten staan. Ondanks het feit dat
alle kinderen het gebeuren toch al
eerder hadden meegemaakt, leek
het met de drama’s en huilpartijen erg mee te vallen en bleef het
bij een paar traantjes. De meeste kinderen waren toch wel onder de indruk van alles en de mensen die prikten en assisteerden deden dit erg snel, adequaat en waren zeer kindvriendelijk. Als beloning en troost kregen alle kinderen
een vlaggetje, een kleurplaat en een
mandarijntje. De GGD kan er trots
op zijn dat ook deze tweede vaccinatieronde, ondanks de massaliteit
in de RAI, goed is verlopen.
Door Ilse Zethof

Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld

Aalsmeerse Belangen spreekt
van een ‘historische fout’
Aalsmeer - Het vaststellen van
het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan, het vaststellen van de
Nota van Wijziging en het kennisnemen van het uitvoeringsprogramma Aalsmeers Verkeeren Vervoerplan 2009-2015 heeft
de gemoederen binnen de politiek ook bij de behandeling in
tweede termijn flink bezig gehouden. Het leverde afgelopen
donderdagavond uiteindelijk nog
tal van amendementen en moties op. Maar de eindconclusie
was klip en klaar: Het Verkeeren Vervoerplan werd aangenomen met de stem van Aalsmeerse Belangen tegen.

Deze fractie sprak over een historische fout: “We zullen nog jaren op
de blaren zitten.” De ontsluiting van
de Noord-Zuid route, sluipverkeer
in de directe omgeving van de Burgemeester Kasteleinweg en door
het dorp, de ‘knip’, de Noordvork, de
rapportage over de luchtkwaliteit en
het geluid zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt. AB heeft een alternatief voorstel ingediend. De overige
fracties vonden dat het onderwerp
lang genoeg in de aandacht had gestaan en dat de knoop nu maar eens
doorgehakt diende te worden. Daar
waren wel wat aanpassingen voor
nodig middels amendementen en
moties.
Weren doorgaand vrachtverkeer
De PACT-fractie diende een amendement in waarin wordt voorgesteld
in het hoofdstuk over het wensbeeld: goederenvervoer, als maatregel de kernen Kudelstaart, Aalsmeer
en Oosteinde toe te voegen: Weren
van doorgaand vrachtverkeer door
woongebieden, behalve bestemmingsverkeer en gezien het grote
effect op bereikbaarheid, veiligheid
en leefbaarheid aan deze maatregel
een hoge prioriteit toe te kennen.
De fracties van AB, CDA en uiteraard PACT stemden voor het amendement. De PACT-fractie stelde bij
wijze van amendement voor de tekst
over onderzoek verkeersafwikkeling
onder het kopje Mobiliteitstoets te
wijzigen in “De gemeente Aalmeer
zet in op een versterking en samen-

hang tussen ruimte, economie en
verkeer en vervoer. Als essentieel
onderdeel van beleid wordt bij alle plannen voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen op gemeentelijk en regionaal niveau een mobiliteitstoets uitgevoerd.” Het amendement wordt raadsbreed gesteund.

Geluidswerend asfalt
In een motie betreffende milieuzones roept PACT het college op de
mogelijkheden van dergelijke zones
in de gemeente Aalsmeer te onderzoeken en de raad hierover een voorstel voor te leggen voor de invoering, de te verwachten effecten en
de kosten van (een) milieuzone(s).
De motie krijgt steun van de fracties
van AB en CDA en uiteraard PACT.
In het kader van fietsvoorzieningen
roept de PACT-fractie het college op
om een hogere prioriteit toe te kennen aan het treffen van maatregelen
om de fietsvoorzieningen bij winkelcentra, haltes van openbaar vervoer
en belangrijke publieke voorzieningen te verbeteren en daarbij dezelfde route te volgen als bij de milieuzone. Deze moties worden raadsbreed gesteund. Dit geldt ook voor
een motie betreffende geluidsreducerend asfalt, ook ingediend door
de PACT-fractie. Hierin wordt het
college opgeroepen bij renovatie of
onderhoud van wegen zogenaamd
geluidsreducerend asfalt toe te passen en indien dit niet mogelijk is op
bepaalde wegvakken, de raad hierover te informeren. Een motie, ingediend door de fracties van VVD en
CDA over het parkeren aan de Oosteinderweg wordt raadsbreed gedragen. Het college wordt opgeroepen
over te gaan tot handhaven op verkeerd geparkeerd staande auto’s en
maatregelen op te stellen die bevorderen dat op eigen terrein geparkeerd wordt in plaats van op het
trottoir.
Rotondes
De VVD diende een motie in betreffende een tweetal rotondes. De partij vraagt daarin te onderzoeken of
een rotonde op de locatie Oosteinderweg/Van Cleeffkade kan worden
gerealiseerd als de nieuwe N201
een feit is. De tweede rotonde zou

kunnen worden aangelegd op de
locatie Dorpsstraat/Burgemeester Kasteleinweg. In datzelfde onderzoek kan de geplande realisatie
van een rotonde aan de Noordvork/
Burgemeester Kasteleinweg worden
meegenomen. Het CDA steunt dit
idee en de motie wordt aangenomen. Zelf diende de partij ook een
motie in samen met PACT, waarin
het college wordt opgeroepen de
aard van de maatregelen rond de
knip en nut, noodzaak en effecten
ervan nogmaals helder te communiceren, samen met de gemeenteraad. De fracties kunnen rekenen
op bijval van de VVD-fractie; AB is
tegen. Een motie van de CDA-fractie waarin het college wordt opgeroepen nogmaals met de indieners
van het burgerinitiatief betreffende
een keerlus dan wel insteekhaven
aan de Uiterweg te spreken, om te
onderzoeken of er alternatieve locaties beschikbaar zijn voor een keerplaats of insteekhaven, werd niet
gesteund door AB en PACT, maar
werd desondanks toch aangenomen.
Handhaven op blauwe zone
Een motie van het CDA waarin het
college wordt opgeroepen in het
kader van de parkeerbehoefte in de
Ophelialaan de handhaving op het
gebruik van de blauwe zone nog dit
jaar te starten en de onderzoeksresultaten in het tweede kwartaal
2010 aan te bieden aan de gemeenteraad kreeg steun van AB, PACT en
VVD.

Vrijstelling voor
hotel in dorp

Aalsmeer - Op 1 december hebben burgemeester en wethouders
besloten om vrijstelling te verlenen
voor het gedeeltelijk vernieuwen
en vergroten van hotel en restaurant in de Dorpsstraat. Hierdoor kan
in afwijking van het bestemmingsplan de bouwvergunning eerste fase worden verleend en kan gestart
worden met het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van het hotel
en restaurant.

Aalsmeer - Lange tijd geleden stond
er aan de Pontweg in Aalsmeer-Oost
een muzieknis, even voorbij het café van Jan Jongkind; ‘Jan Poep’ was
zijn bijnaam. Later was dat café van
Elebaas. Die muzieknis was een ontwerp van professor Berghoef, de architect die in Aalsmeer bijzondere
‘dingen’ bouwde. Die muzieknis was
een uniek gebouwtje. Er werden diverse muzikale optredens in gegeven door het fanfarecorps, de accordeonvereniging, koren en wat er nog
meer op muzikaal gebied te doen
was in Aalsmeer-Oost. Het is heel
lang geleden dat er van de muzieknis gebruik gemaakt werd. In de jaren 1950 werd de muzieknis omgebouwd en aangepast als woonhuisje
voor de familie Verzaal, de nis werd al
geruime tijd niet meer door muzikaal
Farregat gebruikt. Dat kwam niet
doordat er opeens niet meer gezongen of muziek gemaakt werd, maar
men kon o.a. terecht in bloemenveiling Bloemenlust. Het muzikale gebouwtje is lang geleden afgebroken;
toen het een woninkje was, weet ik
me nog vaag te herinneren. Architect
Dick Kuin wilde het muzieknisje weer
graag opnieuw gebouwd zien en hij
heeft daartoe serieuze pogingen bij
het gemeentebestuur gedaan. De
plannen liggen er nog steeds, het gemeentebestuur lijkt niet echt geïnteresseerd te zijn. Als er geld voor de
herbouw van de nis zou zijn en er een
goede centrale plek gevonden is, zou
er een prachtig karakteristiek monumentje ontstaan.
Aalsmeer-Oost was vroeger niet alleen een gebied van noeste arbeid
in de vele bloemenkassen en tuinderijen; de Farregatters konden ook
goed feest vieren. In een klein gebiedje waren er al drie cafés en twee
‘snackbarren’ gevestigd. Er was een
café tegenover de Oud-Katholieke
kerk, een café aan het begin van de
Pontweg en een café aan het eind
van de Pontweg. Tegenover Bloemenlust was de snackbar van Tromp.
Het woord ‘snackbar’ bestond in die
tijd nog niet maar voor de duidelijkheid noem ik het even zo. Tussen
Bloemenlust en de Kerkweg was er
aan de Oosteinderweg de ‘snackbar’
van Dries Piet gevestigd. Bij Dries
kon je zoethout, dropslierten, ijs en
vis kopen en veel andere dingen die
lekker waren. Met 5 cent in je hand
kon je al heel wat kopen.
Dat er drie cafés zaten in Oost kwam
niet omdat de Farregatters zuipschuiten waren. Er zullen wel notoire
kroegbezoekers zijn geweest, maar
het sociale aspect was toen zeker
aanwezig. In de cafés werd van alles georganiseerd: van bruiloften en
partijen tot allerlei feesten waarbij
hammen en geplukte kippen te winnen waren. Ook waren er wedstrijden
voor de kinderen, de prijzen die je
kon winnen lagen vantevoren uitgestald op het biljart. Het café aan het
einde van de Pontweg, het café van
v.d. Schilden, was de gezellige thuisbasis voor zoetwater vissers. Al om 4
uur ‘s morgens kon men daar terecht
voor een uitsmijter en om een visbootje te huren. Naast dit café lang
het pontje dat het heen en weer voer
over de Ringvaart en de verbinding
vormde tussen de Haarlemmermeer
en Aalsmeer-Oost. De andere twee
cafés hadden meer een buurtfunctie waarin je een gezellige avond kon
hebben. Het café aan het begin van
de Pontweg, het café van Jan Poep,
was jarenlang het clubhuis van de, in
die tijd, grote motorclub.
Aan de Oosteinderweg, naast de garage Spring-in-het-Velt, was er 55
jaar geleden de feestwinkel van Jaap
Vet (Vreken) gevestigd. Daar kon
je schminck, scheetkussens, hoedjes en pruiken en meer kopen. Het
voortbestaan van de feestwinkel was
overigens geen lange tijd beschoren.
Tot slot: Eén keer per jaar was er
kermis. Eerst op het land van boer
Reeuwijk en later op het land van
boer Loogman. Ook de kermis was
heel feestelijk. En: Wat gaan we met
de muzieknis van professor Berghoef
doen?
Coq Scheltens

Vergunning
tijdelijke verhuur
woningen
Aalsmeer - De artikelen 15 en 16
van de Leegstandwet bieden gemeenten de mogelijkheid aan particuliere eigenaren en bewoners, die
hun woning niet kunnen verkopen,
onder voorwaarden een vergunning
te verlenen om de woning tijdelijk
te verhuren. Het is een mogelijkheid
om de gevolgen van de kredietcrisis voor burgers te verminderen.
Burgemeester en wethouders hebben besloten om tot invoering van
het vergunningstelsel over te gaan
en zullen dus groen licht geven als
een aanvraag voor tijdelijke verhuur
wordt aangevraagd.
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Hornmeer: Geen
vergadering!

Boetes voor overschrijdingen

Naleving milieuregels LVNL
Aalsmeer - Luchtverkeersleiding
Nederland heeft in het afgelopen
gebruiksjaar de norm van één van
de twee regels voor het nachtelijk
baangebruik op Schiphol overschreden. De overschrijding betreft de regel die stelt dat na 23.00 uur niet van
de Zwanenburgbaan in noordelijke
richting mag worden gestart. Daar
de norm voor het toegestane aantal afwijkingen op deze regel nul is,
zorgde één vlucht die om 23.05 uur
van de Zwanenburgbaan is gestart
voor de overschrijding. Voor de afhandeling van het luchtverkeer van
en naar Schiphol is LVNL gehouden
aan negen wettelijke regels voor
het gebruik van het luchtruim rond
Schiphol en twee voor het baangebruik. Per regel geldt een norm voor
het aantal toegestane afwijkingen.
Deze normen mogen over een geheel gebruiksjaar bezien niet worden overschreden.
Afwijkingen omwille van de veiligheid worden daarbij niet meegerekend. Op de meeste andere regels presteerde LVNL beter of gelijk in vergelijk met het gebruiksjaar
daarvoor. Het gebruiksjaar 2009 liep
van 1 november 2008 t/m 31 oktober jl. Op grond van de prestaties
van het afgelopen gebruiksjaar verwacht LVNL het lopende gebruiksjaar binnen de normen van alle regels te blijven, ondanks dat die voor
het nachtelijk baan- en routegebruik uiterst streng zijn. Net als in
het gebruiksjaar 2008 stond ook het
afgelopen gebruiksjaar in het teken
van een aantal experimenten om de
geluidhinder door vliegverkeer te
beperken.
Vrijstelling
Het gaat om experimenten waartoe
de deelnemers aan het overleg onder leiding van de heer Hans Alders
over de verdere ontwikkeling van
Schiphol en de regio hebben besloten. Op basis van een ministeriële regeling wordt voor afwijkingen
die optreden in het kader van deze
experimenten vrijstelling verleend
bij de handhaving op de naleving
van de regels voor baan– en route-

gebruik. Ook het ongeval met een
Boeing 737-800 van Turkish Airlines in februari van dit jaar is van invloed geweest op de toepassing van
de milieuregels. Omdat de Polderbaan enige tijd niet inzetbaar was
heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat vrijstelling verleend voor het
gebruik van de Zwanenburgbaan in
de nachtperiode voor starts in noordelijke richting. LVNL rapporteert
haar verrichtingen aan de Inspectie
in het kader van de Regeling milieuinformatie.
De Inspectie beoordeelt deze en kan
namens de minister van Verkeer en
Waterstaat bestuurlijke boetes opleggen. In de gebruiksjaren 2005,
2006 en 2007 heeft LVNL, zoals gemeld in de jaarrapportages, de normen van enkele regels overschreden. In december 2008 heeft de Inspectie het voornemen tot het opleggen van bestuurlijke boetes over
deze jaren bekend gemaakt. Voor
de overtredingen van de regels in
de gebruiksjaren 2005 en 2007 zijn
geen boetes opgelegd. Voor de
overtredingen in het gebruiksjaar
2006 heeft de Inspectie besloten
LVNL een bestuurlijke boete op te
leggen van 48.000 euro. Toen zijn de
normen van twee regels overschreden. LVNL heeft tegen deze boete
bezwaar aangetekend.
Daarnaast heeft de Inspectie in
september jl. LVNL een bestuurlijke boete opgelegd van 20.000 euro
voor overtreding van één van de bepalingen van een vrijstellingsbesluit
voor het gebruik van de Aalsmeerbaan in de nacht van 30 op 31 december 2005.
Als gevolg van hevige sneeuwval
was het luchtverkeer van en naar
Schiphol op de avond van 30 december van dat jaar ernstig ontregeld. Om de vertragingen op 31 december te beperken gaf de Inspectie aan Amsterdam Airport Schiphol
en LVNL toestemming om die nacht
de Aalsmeerbaan beperkt te gebruiken voor starts in zuidelijke richting.
LVNL heeft tegen het besluit tot het
opleggen van de boete bezwaar
aangetekend.

Twee nieuwe gezichten

PACT Aalsmeer presenteert
sterk en enthousiast team
Aalsmeer - Volgens goed democratisch gebruik hebben de leden
van PACT Aalsmeer in de afgelopen
maand via interne schriftelijke verkiezingen de volgorde van de kandidatenlijst bepaald. PACT Aalsmeer,
het locale samenwerkingsverband
van PvdA, GroenLinks en D66, zal
op 3 maart 2010 met een sterk team
van kandidaten aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Lijsttrekker Ulla Eurich, de huidige fractievoorzitter van PACT Aalsmeer,
was al eerder door de leden gekozen. Een sterk team van ervaren en
jonge mensen maakt de PACT-lijst
nu compleet. Tijdens het PACT Café op 15 december in cultureel café
Bacchus werd de lijstvolgorde bekend gemaakt en werden de kandidaten in het zonnetje gezet. Tweede op de lijst is Ronald Fransen, de
huidige wethouder namens PACT
Aalsmeer in het college van B&W.
Op Pierre Tuning na, die zich helaas
wegens persoonlijke omstandigheden niet langer beschikbaar kan
stellen, komen alle raadsleden van
PACT Aalmeer terug.
Naast Ulla Eurich zijn dat Joop van
Dam, Willem Kikkert en Martine
Hoogma. Ook de twee fractieondersteuners, Chris Aertssen en Jelle Buisma, doen mee aan de verkiezingen, nadat ze al ruim een jaar
vanaf de zijlijn kennis hebben gemaakt met het politieke werk. Harry Stokman en Frits Nisters zijn twee
nieuwe gezichten in de actieve politiek voor PACT Aalsmeer. Zij brengen veel specifieke kennis en ervaring mee en vooral veel enthousiasme. Dat geldt ook voor Bram Landzaat en Cor Knol die in de Aalsmeerse samenleving hun sporen al ruimschoots hebben verdiend. Ulla Eu-

rich: “Ik ben bijzonder blij met dit
sterke, enthousiaste team. Het is
een perfecte mix van ervaren volksvertegenwoordigers, jong talent en
nieuwe expertise op gebieden die
voor PACT Aalsmeer bijzonder belangrijk zijn. Ik verheug me erop met
dit team campagne te gaan voeren en straks vanuit raad én college door te gaan met het verwezenlijken van onze droom van een sociale, duurzame en democratische
samenleving.” De leden hebben
ook het verkiezingsprogramma van
PACT Aalsmeer vastgesteld. Het is,
hoe kan het ook anders, opnieuw
een bijzonder ambitieus, progressief
programma. De amendementen van
de leden moeten nog worden verwerkt, waarna het programma gauw
op www.pactaalsmeer.nl te vinden
zal zijn.
De complete kandidatenlijst van
PACT Aalsmeer ziet er als volgt uit:
1. Ulla Eurich
2. Ronald Fransen
3. Joop van Dam
4. Willem Kikkert
5. Chris Aertssen
6. Martine Hoogma
7. Jelle Buisma
8. Harry Stokman
9. Frits Nisters
10. Bram Landzaat
11. Cor Knol
12. Auke Ham
13. Janny Oosterloo
14. Pierre Tuning
15. Stefanie van Vliet
16. Herman Beijerbergen
17. Rik Rolleman
18. Marian Kaaijk
19. Afke Borgman
20. Janna van Zon
21. Ria Boon

Aalsmeer - De voor, vanavond,
donderdag 17 december, geplande
vergadering van de Wijkraad Hornmeer gaat niet door. De eerstvolgende vergadering is donderdag 21
januari 2010.

Waterscooter
teruggevonden

Aalsmeer - Op de Middenweg is
afgelopen maandag 14 december
rond drie uur in de middag een trailer met daar op een waterscooter
aangetroffen. De scooter was op 5
september gestolen uit de Willem
Alexanderstraat.

Groot aantal
auto-inbraken

Wilgenlaan in nieuw jasje

Aalsmeer - Na ruim 75 jaar trouwe dienst is de oude riolering in
de Wilgenlaan vervangen door een
nieuwe. Dit werk werd aangegrepen om ook het aanzien van dit
pittoreske laantje op te knappen.
Er is een wegdek van klinkers gekomen, er zijn parkeervakken gemaakt en fraaie lantaarnpalen geplaatst. Het resultaat mag er zijn. De
Wilgenlaan is vanaf nu een woonerf, auto’s moeten stapvoets rijden

en alleen in parkeervakken parkeren. Bij de oplevering van het werk
afgelopen dinsdag lag de Wilgenlaan er fier bij in de winterzon. De
gemeente Aalsmeer heeft vanaf het
begin van het project de bewoners
op de hoogte gehouden en betrokken bij de veranderingen. Ook met
de medewerkers van aannemer de
Bie werd veelvuldig gepraat gedurende de zes maanden dat het werk
uitgevoerd werd. De overlast in dit

Uitdagend en ambitieus

Verkiezingsprogramma van
CDA: ‘Floreer in Aalsmeer’
Aalsmeer - ‘Floreer in Aalsmeer’ is
het motto van het programma, waarin het CDA Aalsmeer de komende
gemeenteraadsverkiezingen ingaat.
”Het is een uitdagend en ambitieus
programma”, aldus voorzitter Bep
Heemskerk van het CDA Aalsmeer.
”In combinatie met de collectieve
kracht van de kandidatenlijst hebben we alle bewoners van Aalsmeer
en Kudelstaart veel te bieden”, vindt
CDA-lijsttrekker Ad Verburg van de
plaatselijk en landelijk grootste politieke partij.
Het thema ‘Floreer in Aalsmeer’ van
het CDA raakt, aldus de fractie, alle
bewoners, bedrijven en organisaties
in Aalsmeer en Kudelstaart. Tijdens
de druk bezochte ledenvergadering
van het CDA in november werd het
programma op hoofdlijnen goedgekeurd, inclusief het thema ‘Floreer
in Aalsmeer’. “We geven daarmee
aan, dat op veel terreinen vooruitgang kan worden geboekt en we tot
bloei willen komen. Maar ook dat er
in Aalsmeer en Kudelstaart al veel is
bereikt. Mensen wonen, werken en
recreëren graag in onze gemeente’’,
aldus Verburg en Heemskerk. De
rode lijn in het CDA-programma is
het versterken van de bedrijvigheid
en maatschappelijke samenhang.
Het thema ‘Floreer in Aalsmeer’

is in zes onderwerpen uitgewerkt.
‘Aalsmeer Werkt’ staat daarbij vooraan, waarbij het CDA aangeeft de
economische bedrijvigheid te koesteren. Het vestigingsklimaat en de
bereikbaarheid moeten worden bevorderd om de werkgelegenheid
voldoende impulsen te geven. “Want
werk is de beste vorm van sociale
zekerheid’’, stelt het CDA dat de contacten met het bedrijfsleven wil versterken. In het hoofdstuk ‘Aalsmeer
scoort met Jeugd’ pleit het CDA
voor onderwijs op Havo- en VWOniveau in Aalsmeer en meer vakgerichte opleidingen.
Adequate sportaccommodaties, jongerenhuisvesting en starterswoningen en verbetering van het openbaar vervoer zijn nodig om de jeugd
extra perspectieven in Aalsmeer en
Kudelstaart te bieden, met meer
aandacht voor de combinatie van
sport en leren en eigentijdse uitgaansmogelijkheden. Nieuw is de
focus op het onderwerp ‘Aalsmeer
wordt Mooier’, waarbij het CDA
duurzaamheid boven aan de agenda zet en pleit voor een letterlijke en
figuurlijke vergroening van het gemeentelijke beleid.
“Daarvoor willen we een concreet
vijfpuntenplan uitvoeren bij energie, emissiereductie, hergebruik van

doodlopende laantje en in de aangrenzende Sportlaan is zoveel mogelijk beperkt. Zoals één van de bewoonsters zei: “De straat is prachtig. Het duurt even, maar dan heb
je ook wat. Over een jaar zijn we alle ellende, zand en bagger vergeten.” De bewoners waren blij met de
oplevering van de Wilgenlaan en dit
was voor hen aanleiding om afgelopen dinsdag de Wilgenlaanvlag uit
te hangen.
grondstoffen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke inbedding’’, kondigt
Verburg aan. In ‘Aalsmeer Zorgt’
kiest het CDA voor een herijkt generatiebeleid, met voor elke levensfase voldoende faciliteiten. Woningen voor diverse doelgroepen, goede mobiliteitsvoorzieningen, leefbaarheid en veiligheid staan hierbij
centraal. Het CDA staat in het programmaonderdeel ‘Aalsmeer Cultureel’ voor samenspraak, samenspel en respect op het gebied van
kunst, cultuur en historisch erfgoed.
In hoofdstuk zes van het CDA-programma: ‘Aalsmeer voor Mij’ wordt
benadrukt, dat de burger een centrale positie verdient in het gemeentelijk beleid en dat raads- en collegebesluiten hierop consequent en
beter moeten worden getoetst.
Krachtiger besturen
Aalsmeer verdient volgens het CDA
een krachtig gemeentelijk bestuur.
Versterking van de intergemeentelijke samenwerking is daarbij nodig,
in samenhang met versterkte inzet
voor de bestaande kernen. “Dat verkleint de afstand tussen bestuur en
burgers’’, aldus het CDA dat meent
dat de gemeente meer dan in het
verleden rekening moet houden
met economische tegenwind. “Een
betrouwbaar begrotingsbeleid is
voor het CDA een zeer belangrijk
uitgangspunt’’, schrijven de opstellers van het programma, dat mede
is gebaseerd op gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.

Controles als aftrap
Als aftrap van de campagne zijn
op vrijdagavond 11 december in
Aalsmeer en omliggende gemeenten grootschalige alcoholcontroles gehouden. De controles hebben
de gehele nacht plaatsgevonden en
hierbij werden promotieteams van

Kudelstaart - In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 december
heeft de politie een auto-inbreker in
de kraag gevat. Rond 1 uur ‘s nachts
werd de man in de in de Zwanebloemweg geparkeerde auto aangetroffen. De 22 jarige inwoner had
net op de bestuurdersstoel plaatsgenomen. Dankzij een melding van
oplettende omwonenden kon de
man op heterdaad betrapt worden.
Er is proces-verbaal opgemaakt.

Verkeerscontrole
op Drechtdijk
De Kwakel - De politie heeft maandagochtend 14 december toezicht
gehouden op de geslotenverklaring op de Drechtdijk. Zestien bestuurders zijn in iets meer dan een
uur bekeurd omdat zij het bord negeerden.

Voetganger
geschept
Aalsmeer - Op zaterdag 12 december rond half elf in de ochtend is
een 72 jarige man uit Aalsmeer aangereden bij het Seringenpark door
een automobilist. De 88 jarige bestuurder heeft de voetganger waarschijnlijk te laat opgemerkt door de
felle zon. Het slachtoffer is met een
heupfractuur naar het ziekenhuis
vervoerd. Het rijbewijs van de automobilist is ingevorderd.

Aalsmeer - Op zondag 13 december rond tien uur in de ochtend is
een 72 jarige fietstster uit Aalsmeer
aangereden door een personenauto
op de Stommeerkade. De 67 jarige
automobilist heeft de vrouw waarschijnlijk over het hoofd gezien, omdat hij de voorruit van zijn auto niet
voldoende had schoon gemaakt.
Het slachtoffer is met beenletsel
naar het ziekenhuis vervoerd.

Bedrijfsongeval
in Uithoorn

Bob-campagne deze winter
Veilig Verkeer Nederland ingezet
om de Bob-boodschap extra onder
de aandacht te brengen.
Met de actie afgelopen vrijdag is de
Bob-wintercampagne ingeluid. Dit
betekent dat gedurende de campagneperiode, die loopt tot en met
maart 2010, nog aanvullende acties
op stapel staan. Denk hierbij aan
activiteiten rondom sportkantines,
maar ook acties in samenwerking
met het openbaar vervoer.
Om ervoor te zorgen dat Bob fris
blijft, is een samenwerking tot stand
gekomen tussen de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Ouderkerk, Diemen, Haarlemmermeer en Uithoorn, het openbaar ministerie, veilig verkeer Nederland en
de politiekorpsen Amsterdam-Amstelland en Kennemerland.

Inbreker in
kraag gevat

Fietsster
aangereden

Samenwerking diverse gemeenten
Aalsmeer - Half december start de
landelijke Bob campagne. Bob is de
officiële naam van degene die nuchter blijft, zodat hij of zij andere mensen veilig naar huis kan rijden. Een
aantal partijen hebben de handen
ineen geslagen om Bob volop onder
de aandacht te brengen en zo het
alcoholmisbruik in het verkeer minimaal te stabiliseren of verder omlaag te brengen. De boodschap Bob
blijft fris, staat daarbij centraal.

Aalsmeer - Afgelopen week zijn
uit een tiental auto’s in de gemeente de airbags gestolen. De meeste
inbraken hebben in de nacht van
maandag 7 op dinsdag 8 december plaatsgevonden in en rond het
Anjerhof. Om bij de airbags te komen, zijn autoruiten ingeslagen en
geheel uitgenomen. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met het wijkteam
Aalsmeer via 0900-8844 of anoniem
via 0800-7000. Aangifte doen van
een inbraak kan bij het bureau aan
de Dreef of per internet www.politie.nl.

Macht over stuur kwijt

Aalsmeer - Op donderdag 10 december even na zes uur in de avond
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Zwarteweg met
de N201. De bestuurder van de auto is vermoedelijk de macht over het

stuur kwijt geraakt. Zijn wagen knalde daarbij op twee auto’s die voor
het stoplicht stonden te wachten.
Het slachtoffer, een 89 jarige
Aalsmeerder, is met onbekend letsel overgebracht naar het zieken-

huis. Twee van de betrokken voertuigen zijn weggesleept.
Het rijbewijs van de veroorzaker is
in beslag genomen.
Foto: Ronald van Doorn.

Man gewond bij optuigen kerstboom
Uithoorn - Woensdagmiddag 9 december is rond kwart over vijf in de
middag op het Marktplein Uithoorn
een 65-jarige man uit die plaats ge-

wond geraakt toen hij een kerstboom versierde.
Hij stond op een ladder om verlichting in de boom aan te brengen

toen hij viel. De Uithoornaar is met
een vermoedelijk gebroken been
naar een ziekenhuis in de regio vervoerd.

Uithoorn - Bij een ongeval in een
bedrijf aan de Johan Enschedeweg
in Uithoorn is dinsdagmorgen 15
december een 49-jarige werknemer
gewond geraakt.
De man was in een hal met een mobiele lift bezig, toen deze om onbekende redenen omviel. De inwoner uit Uithoorn viel daardoor uit de
bak van ongeveer 6 meter naar beneden. Hij is met onbekend letsel
overgebracht naar een ziekenhuis.
Voor de hulpverlening werd naast
twee ambulances ook de traumahelikopter ingezet.

Gebroken enkel
Uithoorn - Een 16-jarige bromfietser uit Amstelveen is vrijdagmiddag 11 december omstreeks 18.00
uur gewondgeraakt, toe hij in aanrijding kwam met een auto op de
kruising Zijdelweg-Randweg Oost.
Het slachtoffer is met vermoedelijk
gebroken enkel overgebracht naar
het ziekenhuis.
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Wedstrijden veldvoetbal

Voetbal zaterdag

Aalsmeer wint van VVC

Zaterdag 19 december
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Vlug en Vaardig 1
Argon 2 - Aalsmeer 2
Aalsmeer 3 – DVVA 3
DVVA 10 - Aalsmeer 4
NFC/Brommer 2 - Aalsmeer 5
Aalsmeer 6 – Ouderkerk 3
THB.Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
15.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
Aalsmeer A1 – Almere A1

12.00 u

Dames
Sporting’70 DA.2 - Aalsmeer DA.1 16.15 u
R.K.A.V.
DVVA 11 - RKAV 2
THB. Vet.1 – Aalsm/RKAV Vet.1

10.30 u
14.30 u

Meisjes
Sp.Martinus MB.1 - RKAV MB.1

12.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
Adam Seref Spor B1 - J.A.United.B1 13.00 u
DSS C1 - J.A.United.C3
?

Junioren
VVC B2 - SCW B1
AMVJ B1 - SCW B2
AMVJ C2 - SCW C1

11.30 u
12.00 u
9.30 u

Pupillen
SCW D2 – Ouderkerk D6
TABA D5 - SCW D3
SCW E1 – VSV E5
SCW E2 – DIOS E5
UNO E5 - SCW E3
Alliance ’22 F3 - SCW F1
SCW F2 – DSOV F3

9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
8.30 u
9.30 u
9.00 u

Dames en meisjes
Odysseus’91 DA.4 - SCW DA.1
10.00 u
Always Forward MB.1 - SCW MB.1 13.30 u
SCW MC.1 – KDO MC.1
11.15 u

Zondag 20 december
R.K.A.V.
Sp.Noord 1 - RKAV 1
Swift 4 - RKAV 2
RKAV 3 – RAP 2
KDO 3 - RKAV 4
Zandvoort 3 - RKAV 5

Zaalkorfbal
14.00 u
15.00 u
11.30 u
12.00 u
11.00 u

Dames
RKAV DA.1 – Monnickendam DA.1 14.00 u

Pupillen
AS’80 D4 - J.A.United.D3
Buitenveldert D5 - J.A.United.D5
DIOS E1 - J.A.United.E1
VVC E5 - J.A.United.E5
Roda’23 E8 - J.A.United.E9
RKDES F1 - J.A.United.F2
Onze Gazellen F6 - J.A.United.F7
Hoofddorp F9 - J.A.United.F8

12.30 u
11.30 u
10.30 u
10.00 u
11.45 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u

Meisjes
Roda’23 MD.1 - J.A.United.MD.1

11.45 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
NSV’46 D1 – RKDES D1
RKDES D2 - Fortius D2
DSK D4 - RKDES D4
RKDES E2 – Abcoude E3
RKDES F1 – J.A.United F2
Legm.vogels F6 - RKDES F2
RKDES F3 – Arsenal F2
RKDES F5 – Hoofddorp F8
RKDES F7 – DCG F7
Amstelveen F5 - RKDES F9

11.00 u
9.30 u
10.00 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.00 u

Meisjes
Concordia MB.2 – RKDES MB.1
VVC MC.1 - RKDES MC.1
Sloterdijk MD.1 - RKDES MD.1

12.45 u
13.00 u
10.00 u

S.C.W.
NFC/Brommer 1 - SCW 1
HBC Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Purmerend Vet.1
Geel Wit Vet.1 - SCW Vet.3

14.00 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u

R.K.D.E.S.
HBC 1 - RKDES 1
RKDES 3 – Hillegom 2
RKDES 4 – Meteoor 2
RKDES 5 – RKAVIC 3
Buitenveldert 6 - RKDES 6
Sp.Martinus 6 - RKDES 7

14.00 u
14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u
14.30 u

Junioren
Buitenboys A1 - RKDES A1
TABA A2 - RKDES A2
Hollandia B1 - RKDES B1
Legm.vogels B3 - RKDES B2
RKDES C1 – GeuzenM.meer C1

12.30 u
14.30 u
10.00 u
12.00 u
10.00 u

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de OVAK-soosmiddag op woensdag
9 december is gewonnen door Arie
Oliemans met 5382 punten. Op twee
is Daan Sandee geëindigd met 5320
punten. Bij het pandoeren behaalde Jan van de Meer de hoogste eer
met 650 punten, gevolgd door Wim
Buskermolen Pzn met 620 punten.
De volgende kaartmiddag is op 23
december vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.

Sponsor Meisjes A1 RKDES
Kudelstaart - Het oudste jeugdteam van RKDES Handbal, de meisjes A1, heeft in Aannemersbedrijf
Van Berkel haar sponsor gevonden.
In de nieuwe kleding werd afgelopen zondag thuis Lotus 2 met ruime cijfers verslagen. Bij rust was het
al 11-1 in het voordeel van RKDES
en de wedstrijd allang gespeeld. Na
de rust probeerde trainer en coach

Myrthe Buijs en F1-teamgenootje Lisa Dol gooien de eerste bal.

Ken van Hasselt RKDES met speelvarianten scherp te houden. Dat lukt
heel aardig, waardoor er uiteindelijk een alleszeggende 23-4 uitslag
op het scorebord stond. Aankomende zondag speelt RKDES om 15.00
uur in Leimuiden thuis tegen DSS
2. Vermoedelijk zal dan een minder
makkelijke wedstrijd worden gespeeld.

Achter v.l.n.r.: Henk v.d. Laarse (coach), Frans van Berkel (sponsor), Djenna
v.d. Laarse, Amber Groenheijde, Linda Raadschelders, Esmeralda Oldenhof,
Eline Luijten, Shadee Hoogervorst en Ken van Hasselt (trainer/coach). Voor
v.l.n.r.: Ann-Britt Stieva, Lisa Bon, Evelien Vieveen, Iris v.d. Hoek, Sharon Heskes en Kim de Vries.

Eerste punten voor VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag12 december moest VZOD in
eigen huis aantreden tegen SDO
uit Hillegom.VZOD heeft de punten hard nodig, want met drie gespeelde wedstrijden en nul punten,
stond de ploeg er niet goed voor in
de zaal en heeft ze de punten hard
nodig. Onder leiding van scheidsrechter Matthijssen, die een sterke
wedstrijd floot, gelukte het VZOD/
vd Boon om de punten te pakken,
in een duel wat aan het einde bol
stond van de spanning en wat menig VZOD-er op de goed gevulde
tribune extra hartkloppingen bezorgde. De eerste, gesponsorde bal
werd dit keer genomen door Myrthe Buijs. Deze pupil van de week
gooide naar F1-teamgenootje Lisa
Dol. Een mooi begin van een mooie
wedstrijd. Al snel kwam VZOD/vd
Boon op een voorsprong via een
1-0 en 1-1 liep VZOD tot vlak voor
de rust uit naar 7-3. Riant de rust
in werd er gedacht, maar concentratiegebrek op het speelveld zorgde er voor dat SDO de ruststand op

7-5 bracht. In de rust werd besproken dat er hoger verdedigd moest
worden. VZOD/vd Boon startte de
tweede helft goed, binnen 5 minuten
liep ze uit naar een 10-5 voorsprong.
Zou het dan eindelijk gebeuren, zou
VZOD/vd Boon het verliezen van de
eerste wedstrijden kunnen vergeten
en doorknallen?
Het antwoord kwam van SDO, langzaam maar zeker verkleinde het de
voorsprong op VZOD. 10-5 werd in
10 minuten 10-9, 11-9 weer voor
VZOD, 11-10, 12-10, 12-11 met nog
maar 5 minuten te gaan, hartslag op
tilt. Het zal toch niet weer gebeuren, maar gelukkig werden de mouwen nog één maal opgestroopt en
in de laatste minuten werd het karwei toch nog door VZOD/vd Boon
afgemaakt en haalde ze een eindstand van 15-11! Eindelijk de broodnodige punten en belangrijker nog;
de wetenschap dat ze ook kunnen winnen. Volgende week speelt
VZOD/ vd Boon uit tegen Atlantis
uit Mijdrecht; start wedstrijd 17.45
uur.

Sportvereniging Omnia 2000

Definitieve plaatsing NK twirling
voor Chris, Solenne en Kim!
Aalsmeer - Op zondag 13 december vond de tweede voorronde
plaats van het NK twirling 2010. De
organisatie was in handen van de
KNFM in Sporthal “De Koploper” te
Lelystad. Om 9 uur begon de wedstrijd, en de eerste deelneemster
van SV Omnia 2000, was Chris van
Dijk. Zij mocht het opnemen tegen
13 andere twirlsters. De zenuwen
gierden door haar keel, maar ze liet
een prachtige routine zien. Iets later arriveerde Solenne Köhler met
haar moeder Esther in het sportcomplex om warm te draaien voor
het onderdeel Solo Rhythmic twirl
op eigen gekozen muziek. Rond half
één kwam Kim Nederstigt met haar
moeder Linda aan, zij had er al een
turnwedstrijd opzitten, met de zilveren medaille op zak kon haar dag
al niet meer stuk. In deze categorie juvenile beginner waren 21 meisjes landelijk geplaatst en er mochten er maar tien door naar het echte
NK. Chris mocht wederom het spits
afbijten met haar solo, haar show
was zeer overtuigend. Solenne was
de tweede in rij van SV Omnia om
haar show te laten zien. Op Highschool Musical muziek liet ze een
stoere dance twirl zien. En Kim sloot
als lieftallig Assepoester prinsesje af

met een keurig uitgevoerde show.
Rond half 7 begon de prijsuitreiking,
en als eerste werd Chris van Dijk
verlost van de spanning voor haar
1-baton. Ook bij dit onderdeel gingen de beste tien door, en ja hoor
Chris werd opgenoemd en is geëindigd op de vijfde plaats, met een
gemiddeld cijfer van 2 jury’s: 68.3!
Daarna de uitslag van het onderdeel
Solo Rhythmic Twirl in de categorie
juvenile beginner: Solenne Köhler
werd tot haar eigen verbazing opgenoemd als negende met een gemiddeld puntentotaal van 68.1, daarna
Kim Nederstigt geëindigd als achtste met slechts 0.1 punt meer: 68.2.
Op dit onderdeel viel Chris net buiten de 10 beste twirlsters met haar
totaal aan punten: 66.55. Al met al
wederom een succesvolle voorronde van het NK dat op 16 en 17 januari plaats gaat vinden in de sporthallen Zuid in Amsterdam.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Je bent van harte welkom.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met de productgroep coördinator Colinda van
Dijk 06-24532039 of per e-mail twirlen@svomnia.nl of het sportpunt
van SV Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.

Boven van links naar rechts Solenne Köhler en Kim Nederstigt. Onder van links
naar rechts Valerie Leliveld, Chris van Dijk en Maaike de Langen.

Nog plaats in Uurchallenge
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 19 december wordt de eerste Sanex-Uurchallenge gehouden
in zwembad De Waterlelie aan de
Dreef. De challenge vindt plaats van
15.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de Uurchallenge zwemmen de deelnemers precies 60 minuten waarin zij een voor zichzelf
vastgesteld doel proberen te halen.
De organisatie is in handen van De
Waterlelie en zwemclub Oceanus.
Een van de deelnemers gaat proberen extra veel te zwemmen, zodat zijn sponsorgeld voor het goede
doel verdubbeld zal worden. Ruim

Ouderensoos bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 10 december is er weer gezellig gekaart
bij de 55+ club van BV Oostend.
Mevrouw Doeve was deze middag
onverslaanbaar met 5629 punten en
op plaats twee is de heer Tromp geëindigd met 5622 punten.

50 deelnemers hebben zich al aangemeld, maar er kunnen nog meer
mensen bij in het tweede uur. Ook
kunnen jeugdzwemmers van 10 tot
en met 15 jaar zich aanmelden voor
het tweede uur van de Uurchallenge
van 16.15 tot 17.15 uur. Aanmelden
kan via de website; www.uurchallenge.nl , maar ook aan de receptie van De Waterlelie aan de Dreef.
Alle zwemmers die hun prestatie
hebben behaald krijgen na afloop
een medaille en voor iedereen is er
een goodie-bag met leuke artikelen.
Meer informatie via: 0297-322022 of
www.esa-aalsmeer.nl.

Topsjoelers in
Aalsmeer

De poedelprijs was voor mevrouw
Verkerk met 2957 punten. Bij het
rummicuppen was mevrouw de
Vries onverslaanbaar. Mevrouw
Roubos kreeg de poedelprijs.
De volgende speelmiddag is op 17
december en is alleen voor de leden
van de ouderensoos van buurtvereniging Oostend.
Aanvang 14.00 uur en ’t Middelpunt
in de Wilhelminastraat gaat open
om 13.30 uur.

Aalsmeer - Op zaterdag 28 november is het Nederlands kampioenschap sjoelen voor teams gehouden.
Ook team 1 van Sjoelclub Aalsmeer
nam deel en wist de tweede plaats
te behalen met een gemiddelde
van 140,4 punten. Het topteam bestaat uit Albert Geleijn, Cock Tukker, Patrick Haring en Tiny Amsing.
Op 3 december gaf het viertal weer
‘gewoon’ acte de presence op de
speelavond. In de hoofdklasse won

Cok Tukker met 2855 punten nipt
van Patrick Haring met 2831 punten.
In de A-klasse behaalde Sjaak Siebeling met 2712 punten de hoogste eer, in de B-klasse Margriet de
Vries met 2562 punten, in de Cklasse Pim van der Meer met 2501
punten, in de D-klasse Jan Alderden met 2401 punten, in de E-klasse Nico Verhaar met 2299 punten
en in de F-klasse Herman Berkhout
met 2074 punten.
De volgende competitieavond is
op 7 januari in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Wie meer informatie wil kan kijken op www.sjoelclubaalsmeer.punt.nl of bellen naar
0297-322154.

Aalsmeer - Aalsmeer startte afgelopen zaterdag 12 december overdonderend tegen VVC. Al in de 8e
minuut gleed Ilker Yildiz op snelheid
langs de VVC achterhoede. Zijn
voorzet werd door Salih Yildiz met
een mooie lob over doelman Olaf
Maass in het doel geprikt, 0–1. In de
10e minuut was het weer Ilker Yildiz
die zich handig vrij speelde en nu Lionel Grootfaam in staat stelde om de
0–2 in te schieten. VVC stelde daar
weinig tegenover. Aanvallend had
het met Grivo Biyarham en Marad
Ab wel twee snelle spitsen, maar er
kwam geen behoorlijke bal van achteruit en dus moest het in de eerste
helft vooral komen van stilstaande
momenten. Zo was het Sander Bakker die in de 15e minuut een vrije
trap van Job Bleye stijlvol pakte. Het
was Ilker Yildiz die in de 20e minuut
weer eens langs zijn tegenstanders gleed en Olaf Maass passeerde, maar via binnenkant paal ketste
de bal het veld weer in. Uit een corner in de 33e minuut zag Grivo Biyarham zijn schot via het lichaam van
Thomas Harte achter Sander Bakker belanden, 1–2. Aalsmeer werd
onzeker door dit doelpunt. Het begon te knagen dat VVC niet op een
beslissende achterstand was gezet toen de mogelijkheid daar was.
Fysiek ging VVC een tandje hoger
en liet Aalsmeer voelen dat er niet
meer gedold zou worden. De wedstrijd kreeg in de 42e minuut een
heel andere wending. Toen Ilker Yildiz door middel van een overtreding
van de bal was gezet wilde hij de bal
weer veroveren en maakte ook een
overtreding. Met twee keer geel had

scheidsrechter van Maanen de klus
kunnen klaren, maar door niet direct optreden werd het een opstootje met meerdere spelers. Uit paniek
gaf hij toen rood aan de eerste twee
spelers, Ilker Yildiz van Aalsmeer
en Jorbio den Ouden van VVC. Een
zwakke zet van de fluitist. Aalsmeer
begon de tweede helft met een hard
schot voorlangs van Thomas Harte in de 49e minuut. Wissel 59e minuut Guido Poesiat voor de geblesseerde Thomas Harte. Tussen de
60e en de 70e minuut was VVC gelijkwaardig aan Aalsmeer. Het spel
golfde op en neer en beide keepers kregen veel werk, maar hielden
hun doel schoon. Tot de 70e minuut
toen de Burak Sitil show begon. Van
achteruit startend ging hij met de
bal aan de voet langs zeker zes tegenstanders en haalde vanaf twintig meter snoeihard uit. Doelman
Maass hoorde de bal alleen maar,
1–3. Aalsmeer speelde een gewonnen wedstrijd.
De goed keepende Sander Bakker moest toch een paar keer handelend optreden om VVC van een
doelpunt af te houden. In de 87e
minuut had Salih Yildiz de 4–1 op
zijn schoen toen hij alleen voor Olaf
Maass verscheen. Zo eindigde deze
wedstrijd met vijf maal geel en drie
keer rood wat een totaal verkeerd
beeld gaf van de wedstrijd. Met alleen de KNVB als winnaar. Als de
vorst het toelaat speelt Aalsmeer
zaterdag 19 december thuis tegen
Vlug en Vaardig aan de Dreef. Aanvang 14.30 uur.
Jack van Muijden

Zaalvoetbal in De Bloemhof

Zaterdag nieuwe ronde ZABO
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond 12 december is de ZABO
zaalvoetbal competitie voortgezet met de zevende speelronde. De
wedstrijden vonden plaats in hal 2
van sporthal de Bloemhof en werden uitstekend gearbitreerd door
de scheidsrechters Peter Meyer en
Leen Overbeek.
De openingswedstrijd ging tussen
Piller Sport en LEMO. Bij de rust
stond het 3-2 voor Piller Sport dat
uiteindelijk de partij winnend afsloot met 7-3. Voor de Kudelstaartse ploeg verkeerde Robert Tates in
uitblinkende vorm, hij scoorde maar
liefst vier treffers. De andere doelpunten kwamen op naam van Bas
Baars, Michael van Loon en Bram
Elhadji.
Vervolgens trad Amsec Beveiliging
aan tegen Mantel Makelaars. Deze
wedstrijd bleek snel beslist. Via 05 stond het bij de rust al 1-7 in het
voordeel van Mantel Makelaars.
Het team van Amsec Beveiliging
kreeg in de tweede helft een forse
3-11 nederlaag toebedeeld. De derde wedstrijd van het avondje ZABO
was de ontmoeting tussen LEMOGaat-Los en DGL.
In de eerste helft was het nog enigszins spannend en bij de wissel zag
het publiek een 3-1 voorsprong voor
DGL. In het tweede bedrijf kwam de
overwinning geen moment in gevaar. Eindstand 7-4 in het voordeel
van DGL. De vierde zaalvoetbalpartij
ging tussen Accon en De Jet Set BV.
Laatstgenoemde ploeg moest winnen om in het sport te blijven van de
koploper en deed dát dan ook. Na

een 4-0 stand bij de wissel won De
Jet Set BV tenslotte overtuigend met
7-1. Het slotduel ging tussen Sportcafé de Midi’s en Schijf Grondboringen oftewel de nummers één en
twee van de stand.
Bij de rust gaf het scorebord 2-0
aan en dit bleef zo tot zes minuten
voor het einde. Sportcafé de Midi’s
scoorde in de slotfase nog drie keer,
bracht de teller op 5-0 en blijft daardoor koploper van de ZABO. Schijf
Grondboringen liep goed te voetballen maar de sterk spelende doelman
van de Midi’s bleek onpasseerbaar.
Aankomende zaterdagavond 19 december wordt de ZABO competitie al weer voortgezet. Het betreft
de achtste speelronde en de wedstrijden vinden wederom plaats in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg. Het programma luidt als volgt:
om 18.35 uur Sportcafé de Midi’s tegen De Jet Set BV (oftewel de ontmoeting tussen de nummers éen
en twee van de nieuwe stand). Om
19.20 uur Piller Sport tegen LEMOGaat-Los. Om 20.05 uur Mantel Makelaars tegen LEMO. Om 20.50 uur
DGL tegen Schijf Grondboringen en
om 21.35 uur tenslotte Accon tegen
Amsec Beveiliging. Publiek is welkom en de toegang is gratis bij de
ZABO.
Stand na ronde 7:
Sportcafé de Midi’s 7-18, De Jet Set
BV 7-15, Schijf Grondboringen 7-13,
Mantel Makelaars 7-12, DGL 7-12,
Accon 7-9, Piller Sport 7-8, Amsec
Beveiliging 7-7, LEMO 7-6, LEMOGaat-Los 7-0.

Voetbal

RKAV neemt revanche!

Aalsmeer - RKAV had afgelopen
zondag Socrates als tegenstander op bezoek. De uitwedstrijd verloren, dus er moest wat recht gezet worden. Met een meer dan honderd procent inzet is Socrates verslagen. RKAV begon met in het
doel Arjan Levarth die de geblesseerde Stephan van Halm verving.
Robert Jansen was het die de gehele aanhang van RKAV deed juichen, maar zijn inzet spetterde op
de lat uiteen. Socrates kwam zwaar
onder vuur te liggen. Met man en
macht werd het heiligdom verdedigd. Maar de druk werd in de zestiende minuut te groot. Men kon de
bal niet meer wegwerken en tot ontsteltenis van iedereen verdween de
bal in het doel 1-0. RKAV nam deze voorsprong graag mee. De thuisclub heeft niet lang van dit cadeautje mogen genieten, want even later was het alweer 1-1. 2-1 Werd het

door Barry Springintveld. Met deze stand van 2-1 werd ook de rust
gehaald. De tweede helft was een
waar genot om naar te kijken. Socrates wilde kost wat kost toch met
één punt naar huis. Maar het spel
van de gasten liep over te veel schijven. Er werd teveel rondgevoetbald,
en echt gevaarlijk werden zij niet.
RKAV bleef kalm en er werd rustig opgebouwd en men loerde op
de kans om toch nog een veilige
voorsprong te verkrijgen. Ook Socrates deed nog verwoede pogingen om toch nog gelijk te komen,
de defensie van RKAV liet dit echter niet toe. Een dik verdiende overwinning voor de mannen van trainer
Henry Egberts. Men ging er voor en
het resultaat was er naar! Komend
weekend een inhaalwedstrijd tegen
Sporting Noord.

Kerstkienen bij
Supportersclub

onder kerstpakketten en andere
kerstprijzen staan deze avond weer
uitgestald op de tafels.
Na vier ronden een pauze om even
op adem te komen en de kelen te
smeren. Daarna verder met ronde
vier tot en met acht. Aan het einde van deze avond is de extra kienronde met altijd een prijs van ongeveer 125 euro.
Het kerstkienen is in het Dorpshuis
van Kudelstaart en begint om 20.30
uur.

Kudelstaart - Vanavond donderdagavond 17 december organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een kerstkienavond en
verwelkomt de deelnemers met een
gratis kopje koffie met krentenbrood.
Veertig fantastische prijzen waar-

Theo Nagtegaal.
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Kerstconcert in St. Jankerk

3 Keer kerstfeest in Dorpskerk

Aalsmeer - Op zondag 20 december wordt in de St. Jankerk aan de
Kudelstaartseweg een kerstconcert
gegeven. Kinderkoor De Kudelkwetters gaan van zich laten horen, evenals jongerenkoor Fiore en zangkoor
Cum Ecclesia. Voor de begeleiding
draagt muziekvereniging Flora zorg.

Aalsmeer - In de Dorpskerk vindt
dit jaar drie keer een kerstviering
plaats. De eerste keer is op zondag
20 december, dan vindt de Kerstviering plaats voor de kinderen, met
als thema ‘Op zoek naar de ster’. In
een nieuwsprogramma zullen livebeelden te zien zijn vanuit Bethlehem, interviews met mensen die op
reis zijn vanwege de volkstelling, en
het bezoek van de wijzen bij koning
Herodes komt in beeld. Het zal allemaal te volgen zijn op drie grote
schermen. Natuurlijk worden bekende kerstliederen gezongen en
ook het kinderkoor zal liedjes zingen; er is een vrij verhaal en na afloop chocolademelk. Dit kinderkerstfeest begint om 16.30 uur.
De tweede keer is de kerstnachtdienst op donderdagavond 24 december. Het thema van deze dienst
is ‘Kerst: dat Kind ligt in de weg!
Ja toch?!’. Met een moderne bril
wordt naar het eeuwenoude ver-

Het concert begint om 15.00 uur en
de toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom. Na afloop is op het
kerkplein chocolademelk met krentenbrood en warme fluwijn verkrijgbaar. Deze worden de bezoekers
gratis aangeboden door schaatstrainingsgroep VZOD.

Tweede editie kerstdiner Aalsmeer

Kerst vier je niet alleen!
Aalsmeer - Een gezellige en warme
plek om de kerst te vieren. Anders
dan anders, dat wel. Niet alleen met
eigen familie of vrienden, maar met
een gemengd gezelschap van jong
en oud. Kerstliederen die live ten
gehore gebracht zullen worden door
twee jonge dames, een kort kerstverhaal en een heerlijk diner. Speciaal voor mensen die alleen zijn met
de kerst. Van vijf tot negen uur is er
koffie, thee, lekkers, een vuurkorf,
gezelligheid en natuurlijk een di-

ner. Omdat sommige mensen alleen
zijn met de kerst, heeft een groep
jonge mensen besloten deze dag
te organiseren. “Het diner dat vorig
jaar is georganiseerd, was bijzonder geslaagd”, aldus de organisatoren. Daarom wordt iedereen die
zich aangesproken voelt uitgenodigd! Voor meer informatie of opgeven kunt u bellen of mailen met de
contactpersonen Freek en Alexandra, tel: 0652661648. Mail: kerstdineraalsmeer@gmail.com.

Kerstprogramma Davanti
Aalsmeer - De dames van het
Aalsmeers vrouwenensemble Davanti zijn aan hun kerstoptredens
begonnen. In diverse winkelcentra
in het land en bij besloten kerstborrels en diners van verschillende bedrijven zorgen zij met hun zang voor
een passende sfeer.
Op 18 december zullen ze gehuld
in stijlvolle kleding uit de tijd van
Charles Dickens te horen en zien
zijn tijdens de sfeervolle decembermarkt in het centrum van Aalsmeer.
Van 19.00 tot 21.00 uur verzorgt een
aantal dames een wandelend optreden op verschillende locaties in
de Zijdstraat en het Molenplein. Op
19 en 20 december gaat een dele-

gatie Davanti dames naar het Charles Dickens Festijn in Deventer. In
het historische centrum van deze
stad komen zo’n 900 personages uit
de boeken van de Engelse schrijver
Charles Dickens tot leven. Het festijn is beide dagen te bezoeken van
11.00 tot 17.00 uur. Op 20 december
zullen de thuisblijvers optreden tijdens de kerstkoopzondag in de Ophelialaan. Van 12.00 tot 16.00 zullen
ze zingen. Op 24 ecember werkt Davanti mee aan de kerstnachtdienst
in de MarktpleinKerk in Hoofddorp,
aanvang 22:30. Meer informatie over
Davanti en de optredens is te vinden
op www.Davanti.nl of bij P. v/d Berg,
tel. 0297-322298.

Kerstconcert Con Amore
Aalsmeer - Aanstaande zondag 20
december van 14.30 tot 16.30 uur
geeft Aalsmeers Mannenkoor Con
Amore onder leiding van Theo van
der Hoorn in de Karmelkerk aan
de Stommeerweg haar traditionele kerstconcert. In zijn ruim 50-jarig
bestaan is Con Amore geworden tot
een hoogstaand koor met vele tradities. Eén daarvan is het kerstconcert, elk jaar in het weekend voor
kerstmis in een kerk in Aalsmeer.
Natuurlijk is het koor al enkele weken met veel enthousiasme bezig
haar uitgebreide en veeltalige kerstrepertoire op te frissen.
Vanzelfsprekend hoeven de bezoekers niet alleen te luisteren, alle aanwezigen worden bij een aantal liederen uitgenodigd om mee te
zingen. Doel is een middag genie-

ten met hart en ziel. Naast de vaste pianist Rob Goudkuil kunnen nog
enkele bekenden begroet worden.
Als soliste zal optreden de sopraan
Lous Zandvliet en als fluitiste Moniek Eigenhuis-Zandvliet. Tevens
zal Nico van Geijlswijk bij een aantal liederen op orgel de begeleiding
verzorgen, gaat Nico van der Meulen op trompet van zich laten horen
en werken Alwin de Ruyter en Peter
Broertjes op slagwerk en contrabas
mee. Kortom, een middag om in de
agenda te noteren. Kaarten kosten
7,50 euro per stuk en zijn te koop
bij The Readshop in de Ophelialaan,
het Boekhuis in de Zijdstraat, Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg. bij de leden van Con Amore en
indien nog voorradig op de dag zelf
bij de ingang van de kerk.

Kerstknutselen op kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd is al helemaal in kerstsfeer. De stolp is versierd en de
kerstlampjes zorgen voor de nodige gezelligheid.
Zondag 20 december staat kerstknutselen op het programma. Kinderen kunnen kerststukjes maken
op de boerderij in de Hornmeer en
honingkaarsen rollen. De activiteitencommissie van de kinderboerderij zorgt voor alle materialen. Er

zijn wel kosten verbonden aan deze activiteiten. Een kerststukje kan
gemaakt worden voor 1 euro, een
honingkaars maken kost 1,50 euro. De activiteiten zijn tussen 13.00
en 16.00 uur.
Ook wordt er heerlijke erwtensoep
en warme chocolademelk geschonken. Ook bij slecht weer gaan de activiteiten gewoon door. De tentenbouwers zorgen ervoor dat de tent
weer klaarstaat!

Vrijdag op decembermarkt

Stroopwafelactie voor Tinka
Aalsmeer - Op de decembermarkt in de Zijdstraat aanstaande
vrijdag 18 december gaan stroopwafels, warme chocolademelk met
slagroom, koekkruimels en broodjes knakworst verkocht worden voor
Tinka en haar team in Brazilië. De
verkoop is van 14.00 tot 21.00 uur.
Vooraf kunnen reeds via tinka.thuisfront.prive@gmail.com bestellingen

voor stroopwafels en kruimels kenbaar gemaakt worden. Vrijwilligers
zorgen dan dat de bestelling vrijdag
klaar staat.
En wie nog lege cardridges heeft,
kan deze inleveren bij de kraam. De
eerste zending lege cardridges is
weggebracht en heeft een zeer mooi
bedrag opgeleverd voor ontwikkelingswerker Tinka uit Aalsmeer.

Sonority zingt in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 20
december is het tijd voor het jaarlijkse optreden van popkoor Sonority in café Joppe in de Weteringstraat. Het is inmiddels een jarenlange traditie dat zij de zondag voor
kerst in Joppe komen zingen. Vanuit
het totale repertoire zal voor de vuist

weg een selectie worden gezongen.
Nummers die zeker niet zullen ontbreken zijn Dancing Queen van Abba, Te Lang van Guus Meeuwis en
Barcelona van Freddie Mercury. Sonority staat onder leiding van dirigent Wien Wagenaer. De aanvang is
19.00 uur en de toegang is gratis.

haal van de geboorte van Jezus gekeken. Het eeuwenoude verhaal
wordt geplaatst in het leven van de
21e eeuw. In deze kerstnachtdienst
worden natuurlijk bekende kerstliederen gezongen. De jongeren staan
garant voor een multi-media performance. In deze kerstnachtdienst zal
de wijkpredikant van de Dorpskerk,
ds. Edjan Westerman, voorgaan. De
kerstnachtdienst begint om 22.30
uur, maar vanaf 21.45 uur is iedereen welkom om iets te drinken. De
derde dienst is op de eerste kersdag, 25 december, ’s morgens om
10.00 uur. Een feestelijke dienst voor
iedereen, van jong tot oud. Het thema zal dan zijn: ‘Op weg naar de
kribbe!?’. Ook dan weer aandacht
voor het kerstverhaal, maar ook een
waar gebeurd verhaal over de Ster
en de Pony. Het kinderkoor van de
Dorpskerkgemeente zal zingen in
deze dienst voor iedereen. Iedereen
is heel hartelijk welkom.

Kerst bij Fontaine Royale
Amstelveen - Op eerste kerstdag
heeft Résidence Fontaine Royale
aan de Dr. Willem Dreesweg 1 kerststal met echte dieren en een springkussen op de parkeerplaats staan
tussen 11.00 en 16.00 uur. De kerststal is met échte dieren: van kameel,
os en ezel tot schapen, ganzen en
kippen. De begeleiders van de die-

ren zijn verkleed als Jozef en Maria.
Binnen organiseert Fontaine Royale een brunch en een lunch, bestaande uit een voorgerechtenbuffet, hoofdgerecht en een nagerechten buffet toe. Reserveren is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie of
reservering op www.fontaineroyale.
nl of bel met 020-6401501.

Kerstkunstcadeaus bij
galerie Coq Scheltens
Aalsmeer - Nog tot de kerst is er
kerstkunst te bewonderen in galerie Coq Scheltens. Er is keramiek
van Carla Huson, er zijn fantasievolle handvervaardigde sieraden van
Ingrid van Zijverden en Hansje Havinga. De sieraden zijn afwisselend
van kleur en materiaal, en zijn onder
andere gemaakt van rubber, kralen, Swarovski, kristal, parels, gitten,
glas, onix en half-edelstenen.
Voorts zijn er van de hand van de
kunstenaars Engelien van der Weijden, Mery Voorn en Karin Borg-

man originele schilderijen en schilderijtjes te zien. Bezoekers kunnen
vrijblijvend kijken of een bijzonder
kunstcadeau kiezen tegen zeer betaalbare prijzen. Er is veel te zien,
de sfeer is gastvrij en de openingstijden zijn ruim: van dinsdag tot en
met zondag van 13.00 tot 17.00 uur
en tijdens de koopavonden en de
kerstmarkt in het dorp tot 21.00 uur.
Mis deze kerstexpositie niet! Galerie
Coq Scheltens is te vinden aan de
Chrysantenstraat 44, in het centrum.
Voor info: 0297-343246.

Jaarlijkse Decembermarkt in Centrum

Zijdstraat vrijdag gehuld
in gezellige wintersfeer
Het Bindingkoor zingt Kerst Wereldwijd o.l.v. Henk Trommel.

Sprankelend kerstconcert
van Het Bindingkoor
Aalsmeer - Kerst wereldwijd’ was
het thema van het concert dat Het
Bindingkoor afgelopen zondag in
de Doopsgezinde Kerk gaf. In een
bijzonder sfeervol aangeklede kerk
vergastte Het Bindingkoor onder leiding van Henk Trommel de in grote getale aanwezige toehoorders
op een sprankelend concert. Henk
Trommel was er weer in geslaagd
een mooi evenwichtig en boeiend
programma te maken van zeer uiteenlopende kerst- en adventsmuziek uit maar liefst acht verschillende landen en meerdere tijdsperioden. De aanvang was al verrassend:
in vier hoeken van de kerk stonden
de zangers in groepen opgesteld en
zongen in canon een bewerking van
Nu zijt wellekome.
Tijdens de volgende canon, die per
partij werd ingezet, begaf het koor
zich naar het podium. Daar werd het
Hodie Christus natus est van Sweelinck vijfstemmig gebracht. De tekst
Noë, Noë die telkens als uiting van
het feestelijke kerstgevoel terugkeert, is kenmerkend. Marjan van
Houwelingen en Mirelle Middelkoop
vertolkten het van oorsprong middeleeuwse kerstlied Ons is geboren een kindekijn in een duet; hun
stemmen passen goed bij elkaar
en ook de soli waren prachtig! Het
Franse blokje met Il est né le divin
enfant en L’adieu des Bergers van
Berlioz werd vlekkeloos gebracht.
Het duo Tityre, Wilma Broere op piano en Erica de Ridder op dwarsfluit speelden de Hamburger Sonate van C.P.E. Bach (de zoon van):
mooie heldere klanken. Als aandeel uit Duitsland zong het Bindingmannenkoor Es ist ein Ros entsprungen, in een tweestemmige zetting, geïnspireerd op Michael Pretorius, de componist die dit lied als
eerste toonzette in 1619. De twee
werken die het gehele koor daarna zong, waren delen uit het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach. De
daarna gebrachte bijdrage uit Span-

je verraste de aanwezigen door de
totaal andere stijl. De uit de 17e
eeuw stammende nummers werden met verve en ritmisch goed gezongen. Na opnieuw een gedragen
intermezzo van het duo Tityre met
Grieks getinte werken van de Belgische componist Inghelbrecht, die de
zaal de adem deed inhouden, volgde het Roemeense blokje. Prachtige volksliederen, eenvoudig van zetting, maar romantisch en ingetogen.
De zaal luisterde ook bij deze nummers muisstil. Uit Engeland en de
VS volgden daarna werken die qua
sfeer bekend zijn van het Bindingkoor. Van de Engelsman John Rutter
twee originele composities Nativity
Carol en Star Carol. Verder bewerkte hij het liedje ‘The holly and the
ivy’ voor driestemmig dameskoor, in
opperste concentratie perfect uitgevoerd. Wilma Broere en Erica de
Ridder besloten hun bijdrage met
een werkje van Ibert uit Frankrijk: Le
petit âne blanc, over een wit ezeltje
dat de zwangere Maria op zijn rug
draagt. De ezel was met zijn gebalk
en eigenwijze pasjes echt te horen:
kunstig vertolkt door de beide dames. Een bijdrage uit de Verenigde
Staten was geïnspireerd zowel op
Jazz en Modern-Klassiek als op Romantiek. Deze nummers stonden als
een huis; besloten werd met de het
nummer ‘And his name shall be called’, een Black Gospel-nummer, dat
een swingend einde bracht aan een
concert, dat een bomvolle zaal vijf
kwartier geboeid heeft.
De repetities van Het Bindingkoor
zullen na de kerstperiode worden
hervat op donderdag 14 januari van
19.45 tot 21.15 uur in de achterzaal
van de Doopsgezinde Kerk in de
Zijdstraat. Nieuwe leden, met name
een tenor, eerste sopraan en bas,
zijn van harte welkom. Voor meer
info: zie www.debinding.nl of neem
contact op met Mariska de Graaf,
tel. 0297-321538 of mariska@degraafvanderzande.nl.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 18
december wordt in de Zijdstraat de
jaarlijkse Decembermarkt gehouden. Tussen 14.00 en 21.00 uur staan
er verlichte kramen met kerstspullen
en leuke cadeaus aan weerskanten
in de winkelstraat in het centrum.
In de avonduren zal dameskoor Davanti als Charles Dickens koor optreden om het decembergevoel te
verhogen. De Decembermarkt in
de Zijdstraat is met ruim zestig verschillende kramen een diverse maar
vooral gezellige markt.
Bij de verlichte kraampjes van
winkeliers uit het dorp en andere kraamhouders kan eenieder terecht voor leuke kerstcadeaus, zoals sieraden, parfums, boeken, cd’s
en dvd’s, hobbymaterialen, sfeerverlichting en kerstversiering. En 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. Behalve winkeliers is ook een aantal goede doelen
en verenigingen aanwezig. De Decembermarkt is overigens niet alleen gezellig winkelen en snuffelen

bij de kraampjes, ook kan genoten
worden van verschillende winterse
gerechten, hapjes en drankjes zoals
glühwein en warme chocolademelk.

Kerstavond in
De Mikado

avond gaat vullen met verschillende kerstliederen. Ook dansgroep reflection zal zich laten zien en horen.
Iedereen is welkom om kerst te komen vieren op een luchtige en gezellige manier.
Na het optreden kan nog gezellig
een drankje worden gedronken. De
Mikado is open vanaf 19.30 uur, het
eerste optreden is om 20.00 uur. De
entree is gratis.

Aalsmeer - Zaterdag 19 december wordt een gezellige avond georganiseerd in het nieuwe schoolgebouw De Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66c.
Er komt een band optreden die de

Extra koopavonden
Wie na de Decembermarkt ook
graag nog wil winkelen vlak voor
de kerst, kan ook terecht in het
Centrum. Op dinsdagavond 22 en
woensdagavond 23 december zijn
twee extra koopavonden ingepland.
De winkels zijn dan geopend tot
21.00 uur. Meer informatie op de
website www.aalsmeercentrum.nl.

Kerstavonddienst in Lichtbaken
Rijsenhout - Op Kerstavond, donderdag 24 december, zal 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 gaf jarenlang drukbezochte kerstconcerten in de Aalsmeerse
bloemenveiling. Vorig jaar verleende Sursum Corda ook hun mede-

werking aan de kerstdienst en dit
was een groot succes! Speciaal voor
deze avond hebben de ruim veertig
muzikanten enkele nieuwe stukken
ingestudeerd. Vorige keer gemist?
Dan nu een nieuwe kans. Naast muziek is er veel samenzang, declamatie, een presentatie en een overdenking door dominee K. Muller. De viering begint om 22.00 uur. De deuren
gaan open om 21.30 uur. Iedereen is
van harte welkom.

pagina 32

Nieuwe Meerbode - 17 december 2009

Schaakclub Aalsmeer

Voetbal

Aalsmeer - Het eerste team van
Schaakclub Aalsmeer speelde dinsdag opnieuw een thriller van een
wedstrijd. In de vierde ronde van de
eerste klasse was Caïssa uit Hoorn
de geduchte tegenstander. Caïssa
was zo vriendelijk geweest het eigen clubgebouw ter beschikking te
stellen, aangezien ‘t Stommeerkwartier vrijdag niet beschikbaar zou zijn
voor de wedstrijd.
SCA speelde dus eigenlijk een
thuiswedstrijd op locatie. In Hoorn
werd het een spannende avond. Joran Donkers en Jan Bosman hadden
een sloot aan pionnen geofferd om
de tegenstander snel aan te kunnen
vallen. Hoewel dit bij Jan goed leek
te werken, had de stelling van Joran meer het aanzicht van een ruïne. Toen moest er echt geschaakt
worden. Jan leek langzaam de grip
te verliezen, terwijl Joran weer helemaal terug kwam. Met een stukoffer leek Jan alsnog de witte koning te pakken te krijgen, maar een
slimme tegentruc hielp Aalsmeer uit
de droom. Joran wist met een handigheidje zijn tegenstander een stuk
te ontfutselen en maakte het vervolgens netjes af. Erik Korenwinder had in de tussentijd reeds de 10 op de borden gezet. Helaas werd
Willem Hensbergen ook overspeeld
door zijn sterke tegenstander. Met
deze 2-2 tussenstand leek het mis
te gaan met de Aalsmeerders. Piet
Geertsema verloor ongelukkig en
Vincent Jongkind was niet alleen
zijn goede stelling kwijt, maar stond
ronduit karig. Tijdnood brak aan en
daarin bleek Vincent net even gehaaider dan zijn tegenstander, die
pardoes een stuk cadeau deed. Dirk
Goes was in de tussentijd met een
mooie partij bezig en wist deze ook
in winst om te zetten. Een 4-3 tussenstand en alle druk op kopman
Rik Könst voor het beslissende punt.
Rik had wel een kleine tijdsvoorsprong, maar zijn tegenstander een
gevaarlijk initiatief in het eindspel.

Kudelstaart - RKDES moest afgelopen zondag naar Amsterdam voor
de triller van de dag om daar aan te
treden tegen de koploper van 3C De
Dijk. 7 Punten en een wedstrijd minder stond Des achter op de tweede plaats, de Dijk had uit de laatste 3 wedstrijden slechts 3 punten
gehaald en thuis was Des zeker de
eerste helft niet de mindere. Al in de
eerste minuut kwam RKDES al op
voorsprong,
Mark Pothuizen zwengelde een vrije
trap van rechts hoog voor de goal,
de keeper van de Dijk liep als een
beginneling onder de bal door en
Sander Boshuizen kopte raak 0-1.
De Dijk kroop hierna wat meer uit
zijn schulp en daar kwamen al gauw
wat kansjes uit en ook al gauw de
1-1. Het spel was van beide kanten zeer het aankijken waard. Ondanks een licht veldoverwicht van
de Dijk kreeg RKDES prima kansen.
Eén ervan was voor Mischa van der
Scheur, maar zijn inzet werd fraai
door de keeper van de Dijk gekeerd.
In deze fase had de Afas/vanBerkel
brigade zomaar en pingel kunnen
krijgen, toen de verder onzichtbare
Ibra el Ahmadi aangetikt werd, maar
de verder prima fluitende scheidsrechter wuifde het weg. Meteen na
rust had RKDES weer een penalty kunnen krijgen toen Roald Pothuizen alleen op de keeper af ging

Opnieuw winst voor SCA 1

RKDES verliest topper

Het was net aan, maar met de 5-3
overwinning blijft SCA 1 bovenaan.
Verlies SCA 3
Met veel kunst en vliegwerk kon
het derde team van Schaakclub
Aalsmeer afgelopen vrijdag met zeven spelers starten tegen Kennemer Combinatie 12. Jos Bakker op
het tweede bord ging lang gelijk op.
Door sterk spel had hij later toch de
beste mogelijkheid. Het liep anders
af, helaas, doordat de tegenstander
net even handiger bleek. 0-2. Op 3
Cees Verburg met zoals altijd een
degelijk verhaal. Zijn tegenstander
dacht er net zo over en dus een terechte remise. Op 4 Rob van Haaften die lang stand hield maar zelf
niet voldoende lastig kon worden en
dit werd hem fataal.
Nadat Arie Spaargaren zijn opponent twee pionnen had afgepakt
ruilde hij een en ander af en wandelde rustig richting winst. Ook
Thierry Siecker won zijn partij. Ron
Klinkhamer kreeg pak slaag van een
dertien jarige dame die een blunder
genadeloos afstrafte en de stand
bracht op 2,5 tegen 4,5. Als laatste
Han Carpay die uiteindelijk het remise aanbod accepteerde en dus
een eindstand 3-5.

Riet wint bij
seniorensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma. Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Riet Pothuizen met 5381
punten, gevolgd door Han Raadschelders met 5031 punten. Het
jokeren is gewonnen door Janny
Noordam met 47 punten.

De finalisten Jan Kranendonk en Danny Zorn.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Jan Kranendonk weert zich
kranig bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Na het zeer geslaagde Scone 4-tallen toernooi stond afgelopen vrijdag weer een gewone
speelavond op de agenda. Het was
tevens de laatste speelavond van
het jaar, de volgende speelavond
is namelijk pas in 2010. Dankzij de dit seizoen ingevoerde formule, kwam afgelopen vrijdag iedereen weer ruimschoots aan darten toe. Jan Kranendonk stond, na
zes overwinningen op rij, voor het
eerst ooit in de finale. In de halve finale won hij knap van de kampioen
van twee seizoenen geleden, Ben
Blokhuizen, die daarmee evengoed
ook een mooie rentree van dit seizoen beleefde. Ondanks het kranige tegenspel van Jan, was het uiteindelijk Danny Zorn die, voor alweer de vierde keer dit seizoen, de
overwinning opstreek. Met de hoogste uitgooi van de avond, 130, onderstreepte Danny nog maar eens
zijn suprematie. Wijnand Kool werd
door Roy de Jong uit de winnaarronde gehouden, maar herpakte zich ‘één treetje lager’ in de Scone ronde. Huib Gootjes ging juist,
na zijn overwinning in de E –ronde
op de vorige speelavond, een ‘treetje hoger’. Dankzij de formule van de
‘natuurlijke’ selectie kwam iedereen
dus ook op deze avond in de juiste
ronde terecht. De voorgaande drie
keer dat Wijnand de finale van de

Scone ronde bereikte won hij. Huib
stond echter voor alweer de derde
keer op rij in een finale bij de Poel’s
Eye (E –ronde en de verliezerronde
van het 4-tallen toernooi) Uiteindelijk won Huib voor de tweede keer
ooit de Scone ronde. De E –ronde is
een Echte Extra ronde. Na een valse
start kan de avond alsnog van glans
worden voorzien. Zo bereikte Rinus
Jurka via de gebroeders Schuurman, Johan en Chris, de finale. De
meest spraakmakendste dame was
niet aanwezig. Floor van Zanten was
uitgenodigd voor de prestigieuze
Zuiderduinmasters. Volgende week
meer nieuws over haar, en de voortgang van het seizoen bij de dames.
Op deze speelavond kregen Bianca Maarse en Bianca Gootjes, net
als de finalisten bij de heren, prachtige rozen van Barnhoorn. Winnares van de speelavond werd Bianca
Maarse, waarmee oude tijden herleefden. Het was voor Bianca namelijk alweer vier seizoenen geleden dat zij een speelavond won. De
volgende speelavond is pas op vrijdag 7 januari in 2010. De Poel’s Eye
hoopt iedereen (weer) te begroeten na de feestdagen. De Poel’s Eye
heeft een open deur beleid, deelnemers hoeven geen lid te zijn. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname kost drie euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.

Wedstrijdseizoen turnen
weer van start

Menno Kramer wist de eerste plaats te veroveren.

Druk wedstrijdprogramma
IJsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - De afgelopen weken
hebben veel rijders en rijdsters van
de ijsclub gestreden in de vele langebaan wedstrijden die op het programma stonden. Zo waren maar
liefst 3 junioren C dames geselecteerd om mee te doen bij de gewestelijke Supersprint wedstrijden
in Alkmaar. En het resultaat mocht
er zijn! Het regende persoonlijke records voor Nicky van Leeuwen, Annet van de Stel en zus Deborah. Ook
werd een clubrecord gereden door
Nicky van Leeuwen.
Zondagavond 6 december heeft
Menno Kramer deelgenomen aan
de gewestelijke kampioenschappen
Supersprint in Amsterdam voor Junioren B. Kramer reed uitstekende tijden, persoonlijke records en
een clubrecord. Mooie constante tijden, zelfs in honderdsten heel
dicht op elkaar, en die genoeg waren om de eerste plaats voor zich op
te eisen. Op donderdag 3 december
was er weer eens een groep 4 wedstrijd met daarin heel veel persoonlijke records van de jongste pupillen jeugd. Max Langhout, Milan van
der Vlugt, Bas Klarenbeek, William
Koole, Erik Kramer, Marjolein van
der Zwaard, Donna Vermeulen en

Owen Gelein deden allemaal mee
met wisselende resultaten.Een opmerkelijk prestatie van Mats Stoltenborg die op de 5000 meter een
prachtig clubrecord wist neer te zetten. Afgelopen woensdag 9 december reden er weer een aantal rijders/
rijdsters van De Blauwe Beugel in
Thialf. Er vielen weer leuke resultaten te noteren. Crissie de Jeu, Shanna Herwijer, Menno Kramer en Nicky van Leeuwen wisten op alle afstanden weer persoonlijke en zelfs
clubrecords te behalen.. Voor Menno Kramer was het een belangrijke
wedstrijd omdat hij zijn regiopunten bijeen kon rijden voor het gewestelijk allround kampioenschap.
Dit lukte hem uiteindelijk, zodat hij
op zondag 13 december af kon reizen naar het gewestelijk kampioenschap in Hoorn. Nicky van Leeuwen
blijft zichzelf verbazen met steeds
maar snellere tijden. Ook zij reed
het gewestelijk kampioenschap 500
en1500 meter op de baan in Utrecht.
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een
actieve website boordevol (schaats)
nieuws, uitslagen en algemene informatie over de club en is te raadplegen via: http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl

Aalsmeer - Afgelopen weekend hebben drie Aalsmeerse turnsters weer deelgenomen aan diverse wedstrijden toestelturnen. Zaterdag 12 december heeft Liza Tichelaar deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap teams in Amsterdam. Zij vormde een team met
nog drie andere turnsters van SV
PAX Haarlemmermeer. Het was een
wedstrijd van hoog niveau; er werd
geturnd op niveau 3. Ze begonnen
bij balk, helaas viel zij er af bij de
flikflak en was de oefening wat wiebelig en een beetje voorzichtig. Bij
vloer kon zij voluit een goede oefening turnen met aan het einde een
streksalto hele schroef voorover, die
was zaterdag nieuw in haar vloerprogramma. Bij sprong twee hele ruime gehoekte tsukahara’s. Na
sprong stonden ze op een eerste
plaats, maar ze hadden te vroeg gejuicht. Bij de brug was de jury erg
streng en werden de oefeningen lager beoordeeld dan verwacht. Hierdoor eindigde het team als vijfde.
Zondag 13 december kwamen Maryse van Balen en Fleur Brommer uit
in een competitie wedstrijd tweede
divisie in Schagen. Maryse begon
bij sprong, dit ging goed. Zij turnde voor het eerst een overslag hele
draai. Deze werd hoog gewaardeerd
met een 12.45. Daarna gingen ze
naar brug, ook daar liet Maryse een
goede oefening ziet met daarin een
handstand op de hoge ligger met
aansluitend een dubbele reus, deze combinatie was niet optimaal uitgevoerd. De afsprong, een strek halve draai ging goed tot stand. Bij de
balk viel Maryse er helaas één keer
af, dit wordt met de nieuwe puntentelling met een hele punt afgestraft.
In haar vloeroefening liet ze nieuwe
elementen zien zoals de serie arabier – flikflak – strek hele schroef. En
een overslag – streksalto. Met een

vijfde plaats was dit een mooie start
van het wedstrijdseizoen.
Fleur begon bij brug. Hier is nog
veel verwarring over de jurering, zowel bij de juryleden als bij de trainers. Dit komt door het nieuwe jurysysteem dat met ingang van dit seizoen is ingevoerd. Fleur werd op dit
onderdeel erg hard ‘gestraft’ door
de jury. Bij balk had zij helaas een
val. Ook op de vloer werd streng gejureerd, het ging goed, maar kan
beter. Sprong ging goed. Fleur heeft
een redelijk goede wedstrijd geturnd en behaalde een vijfde plaats.
Links Fleur Brommer met Maryse van
Balen.

Tennis Toernooi van OVAK

De prijswinnaars met de behaalde prijzen.

Eppo

Waterpolo

Druk weekend Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend
was het een druk weekend voor de
waterpolo afdeling van Oceanus. Op
het eerste en tweede herenteam na
moesten alle teams zich opmaken
voor een wedstrijd. Heren 3 heeft
het na hun promotie van afgelopen
seizoen erg zwaar in de competitie.
Dit bleek ook in de wedstrijd tegen
Triton uit Weesp.
Beide teams zijn vorig jaar gezamenlijk gepromoveerd en dus geen
vreemden van elkaar. Na een spannende wedstrijd was de overwinning voor Triton met 1-5. Heren 4
mocht in Aalsmeer de dag afsluiten
tegen De Amstel. Deze spannende
wedstrijd werd met 9-9 afgesloten.
Dames 1 van Oceanus blijft net als
vorig jaar ongeslagen. Met 1 gelijkspel van twee weken geleden blijven zij met kop en schouders boven de rest uitsteken. Ook afgelopen weekend wisten zij zich weer te
bewijzen door met 1-11 winst te ha-

len op De Reuring. Dames 2 behaalde dit weekend ook winst. Zij waren
vertrokken naar Amsterdam voor
hun wedstrijd tegen Het Y. Hier wisten ze met 2-5 te winnen. Het Jo19
Team had een zware wedstrijd tegen
SG Haerlem. De jongens verloren
deze wedstrijd met 3-16. Jo17 ging
het iets beter af. In hun wedstrijd tegen IJsselmeer behaalde zij in eigen
bad een overwinning van 18-5. Ook
bij Jo15 ging het gemakkelijk af. Zij
wisten met 27-0 ZPCH te verslaan.
Het Gemengde team van O13A wist
ook een mooie overwinning te behalen. Met 11-1 behaalde zij winst
op IJsselmeer. De jongens en meisjes van O13B vertrokken naar Diemen voor hun wedstrijd tegen De
Meeuwen. Hier wisten zij echter niet
te winnen. De eindstand was 18-2.
De jongste leden van de waterpolo spelen in O11 en wisten een 102 overwinning te behalen op de Waterwolf in een oefenwedstrijd.

AAS 1 tenonder tegen Caïssa
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS heeft in de vierde
ronde een flinke nederlaag geleden
tegen het eerste team van schaakclub Caïssa uit Amsterdam. Dit team
was op papier nog een tandje sterker dan het team van Amstelveen,
waar AAS de vorige ronde verrassend van won. Met drie invallers was
het voor AAS vanaf het begin een
ongelijke strijd, aan de 8-2 einduitslag viel weinig op te merken.
Redmar Damsma speelde tegen
de nummer twee van Caïssa, Arno
Bezemer. Redmar leek een redelijk
stelling te hebben opgebouwd, helaas speelde hij het verkeerde paard
naar d5. Bob Feis kreeg een aanzienlijke voorsprong aan tijd op de
klok toen zijn tegenstander rond
zet 15 drie kwartier nadacht. Deze
tijd was echter goed gebruikt, Bob
moest twee stukken tegen een toren geven. Ben de Leur had een geïsoleerde pion moeten toestaan,
maar kon niet genoeg stukkenspel
ontwikkelen om daar compensatie
voor te krijgen. Ben raakte in tijdnood en ging ten onder.
AJ Keessen speelde een kalme partij zonder al te grote risico’s waarbij de activiteit van de zwarte stukken opwoog tegen de enige zwakte in het zwarte kamp. Na enig ruilen werd hier tot remise besloten.
Henk van Leeuwen had vrij veel tijd
gebruikt in de opening en leek een
gevaarlijke aanval tegen zich te krijgen. Henk werd inderdaad nauwkeurig mat gezet.
Ook Henk Noordhoek hield het niet
droog, wit greep meer en meer het
initiatief en dit noopte Henk om zijn

dame tegen een toren te geven.
Toen de 40e zet werd gehaald was
het tijd voor Henk om op te geven.
Daarmee was de stand na de tijdnoodfase 5,5-0,5 en was de strijd
om de wedstrijdpunten alweer gespeeld. Het meest positieve resultaat werd behaald door Paul Schrama. Onbevreesd trad hij Hans Ree
tegemoet en hield lang stand.
Om een onbalans te creëren offerde Ree een kwaliteit maar ook dit
was niet genoeg om Paul in een fout
te dwingen. De twee pionnen die de
grootmeester ervoor kreeg waren
genoeg om niet slechter te staan
maar het eindspel was ook niet te
winnen: een correcte remise voor
Paul derhalve. Jeffrey van Vliet had
een iets gunstiger toreneindspel bereikt. Alle toreneindspelen zijn remise en ook in dit geval bleek deze regel.
De vierde remise kwam op naam
van Jasper van Eijk die erg lang in
een dame-eindspel met een pion
minder moest knokken voor remise.
Door deze nederlaag bevindt AAS 1
zich nu op achtste plaats in de poule, 1 plaats (en matchpunt) boven
de laatste twee plaatsen, die degradatie betekenen.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in het clubhuis van AAS
in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 53.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, daarna start de
competitie tot 01.00 uur. Voor meer
informatie: 0297-324459 of 0297268954. Homepage: http://www.
aas.leisb.org.

Paul Schrama speelde een keurige remise tegen grootmeester Hans Ree.

Winst voor Lydia en Huub
Aalsmeer - Op dinsdagmorgen 15
december heeft bij Racket Sport
weer het jaarlijkse tennis toernooi
plaatsgevonden.
Dit toernooi, waaraan door 32 leden
werd deelgenomen, is in een bijzonder feestelijke en sportieve sfeer verlopen, mede door een bijdrage van
het OVAK bestuur en een inbreng
van diverse leden in de vorm vanzelf
gebakken taarten en met de muzikale begeleiding door Allie Maarse
op zijn keyboard. Er werd tweemaal
een half uur gespeeld met gewissel-

en wel of niet werd aangetikt door
de keeper, maar weer wuifde de
scheidsrechter het voorval weg. In
de 78 minuut sloeg toch het noodlot voor de plaatselijke FC toe, eerst
redde de paal Des nog, maar de rebound werd opnieuw ingeschoten
en die kwam op een arm van een
Desser en helaas was de scheidsrechter nu wel onverbiddelijk en
legde de bal op de stip. De pingel
werd onhoudbaar binnen geschoten; 2-1. Ja, en dan breekt er toch
wat bij Des, zo hard gewerkt en 10
minuten voor tijd kijk je toch tegen een achterstand aan. De eerste
frustraties waren bij Jeffrey Stravers
die tegen zijn tweede gele, dus rode kaart aan liep. Linksachter kwam
door zijn vertrek even ruimte en hier
profiteerde de Dijk spits van: 3-1.
RKDES kreeg nog twee dotten van
kansen via een kopbal van Roald
Pothuizen en een mooie schietkans voor Robin Spaargaren. Al met
al was het een wedstrijd die van de
eerste tot de laatste minuut boeide.
RKDES kan terug kijken op een prima eerste helft van de competitie
met een prima vierde plaats en met
uitzicht op de tweede, wat ook recht
geeft op promotie. Komend weekend speelt DES uit tegen HBC de inhaalwedstrijd.

de partner met het doel in deze termijn zoveel mogelijk games te scoren. De uitslag bij de dames 1. Lydia Smit 13 games, 2. Ria Geleijn 12
games en 3. Nel Blom/Els van den
Bos 11 games.
De Poedelprijs was dit keer voor
Janna de Jong met 4 games. Bij de
heren eindigde Huub Zandvliet met
17 games als eerste, Herman Boerlage als tweede met 15 games en
Jan Geleijn als derde. Dit jaar ging
de poedelprijs naar Sjaak Poleij met
slechts 4 games.
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Kerstkaarten bij
Ons Genoegen

Mede mogelijk gemaakt door Dag van je Leven

Supermiddag gehandicapte kinderen
dankzij Stichting Veteraan Autobussen
Aalsmeer - Stichting Veteraan Autobussen Aalsmeer en Stichting
Dag van je Leven hebben bijgedragen aan een onvergetelijke middag
voor de kinderen uit het Logeerhuis
in Hoofddorp. Woensdagmiddag
2 december werd het sinterklaasfeest gevierd voor vijftien kinderen
met een verstandelijke of meervoudige handicap, die woensdagmiddag opgevangen werden in het Ons
Tweede Thuis Logeerhuis. Sinterklaas en zijn pieten kwamen aan in
een prachtig oude bus van Stichting
Veteraan Autobussen, maar hadden
helaas geen cadeautjes bij zich.
Die waren tot hun grote spijt kwijt
geraakt. De kinderen mochten allemaal in de bus stappen en ze vertrokken naar het Haarlemmermeerse Bos. Daar moesten alle kinderen
en begeleiding de cadeaus gaan
zoeken. Al snel vonden de enthousiaste kinderen alle pakjes en gelukkig liep dit sinterklaasfeest toch
nog goed af. Stichting Dag van je
Leven is blij dat de Stichting Veteraan Autobussen bereid was de-

ze leuke middag mede mogelijk
te maken. Vaak zijn het eenvoudige en kleine dingen waar kinderen
en volwassenen met een verstandelijke beperking positief door geraakt kunnen worden. Stichting Dag

van je Leven is altijd op zoek naar
sponsors of bedrijven en particulieren die iets speciaals willen doen
voor onze gehandicapte medemens.
Voor meer informatie: www.dagvanjeleven.org.

Staatssecretaris reikt eerste prijs
uit aan Ons Tweede Thuis

Jeugdschakers succesvol
in Ouderkerk
Aalsmeer - Zondag 13 december
werd het Grand Prix jeugdschaaktoernooi door AdA ‘04 uit Ouderkerk
aan de Amstel georganiseerd. De
bezetting was met 92 deelnemers
goed en het speelplezier bij de deelnemers was prima. Vanuit Schaakclub Aalsmeer deden vijf kinderen mee. Voor vier was het de eerste keer dat ze aan zo’n groot toernooi meededen. Dat levert soms
nog wat zenuwen op. Tom Koren-

Aalsmeer - Op dinsdag 22 december organiseert buurtvereniging
Ons Genoegen een gezellige kerstspeelavond.
Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma en gespeeld
wordt er in de locatie van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan.
Deelnemers worden verzocht om
19.00 uur aanwezig te zijn. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door de heer
C. Kooy met 5437 punten, gevolgd
door de heer N. van Kessel met
5401 punten. De hoogste eer bij het
rummicuppen wist mevrouw Tuiter
met 31 punten te halen. Op twee
eindigde mevrouw van de Brandt
met 40 punten.

winder had al vaker meegedaan en
speelde in groep 3 een sterk toernooi en wist deze groep te winnen.
Nicky Jonkers deed voor het eerst
mee en werd in groep 8 ingedeeld.
Dat bleek een sterke groep. Nicky
toonde veel strijdlust door pas remise te spelen als er twee koningen
op het bord stonden en remise af te
slaan als hij nog kansen zag. Het leverde hem uiteindelijk twee remises
op. Alexander de Kok zat één groep

lager in groep 9 en dat werd een erg
spannende strijd. Alexander eindigde samen met twee andere spelers
op 5 punten. Omdat Alexander van
die spelers gewonnen had, werd hij
op onderling resultaat eerste in deze groep. Daniël van Dijk en Selena
Jonkers speelde in groep 10. Daniël
had al wat ervaring in andere toernooien en had een hele fanclub bij
zich. Die konden natuurlijk niet teleurgesteld worden en Daniël won
met overmacht groep 10 met een
honderd procent score. Selena Jonkers speelde in dezelfde groep een
goed toernooi en wist met 3 punten de helft van haar partijen te winnen.

Aalsmeer - Ons Tweede Thuis heeft
de prijs ‘Het beste ondersteuningsplan van het jaar’ gewonnen. De
prijsvraag is gehouden onder zorginstellingen in de gehandicaptenzorg. Donderdag 10 december heeft
staatsecretaris van VWS Jet Bussemaker de winnaar bekendgemaakt.
Dit gebeurde tijdens de themamiddag ‘In gesprek over het ondersteuningsplan’ georganiseerd door OPsterk.nl. Maarten Nolte, cliënt van
Ons Tweede Thuis, nam de prijs in
ontvangst. Ons Tweede Thuis is bijzonder trots op de prijs omdat het
hier om een belangrijk inhoudelijk
onderdeel van de directe zorg aan
cliënten gaat. Ons Tweede Thuis is
een stichting ten dienste van mensen met een handicap en werkzaam
in het gebied Amstelland. De stichting maakt al lange tijd gebruik van
ondersteuningsplannen, als onder-

FIQAS Aalsmeer maatje te
groot voor Hellas
ge Rink aan en de wedstrijd werd
in stijl afgesloten met een vlieger
van Remco van Dam; zo werd het
uiteindelijk 35-19 en steeg FIQAS
Aalsmeer – door het gelijke spel van
Bevo bij de Limburg Lions – naar
plaats drie in de eredivisie. Al wacht
aanstaande zaterdag 19 december alweer de zware uitwedstrijd bij
E&O in Emmen. Deze wedstrijd begint om 20.00 uur.
Fors verlies in BeNeLiga
Een dag later troffen de Aalsmeerders een tegenstander van een heel
ander kaliber, namelijk de Belgische kampioen Tongeren, die een
dag eerder al het sterke Bocholt had
verslagen. De Belgen waren dus in
de winning mood en hadden hierdoor ook nog eens de koppositie in
de BeneLiga voor het grijpen. FIQAS
Aalsmeer kon één helft goed bijblijven. Er werden zelfs nog wat kansen gemist en wat onzorgvuldig balverlies geleden, anders had de nipte 11-13 achterstand misschien nog
wel een voorsprong kunnen zijn. In
de tweede helft was de koek echter helemaal op. De Aalsmeerders
kregen steeds meer moeite om door
de fysiek zeer sterke dekking van
de Belgen te komen en misten opnieuw een afstandsschutter. Er werd
wel hard gewerkt, maar het leverde
toch te weinig doelkansen en dus
doelpunten op.
Zo werd het uiteindelijk een forse 30-19 overwinning voor de Belgen en zijn de kansen van FIQAS
Aalsmeer op een plaats bij de laatste vier zo goed als verkeken. De
volgende en laatste internationale BeNeLiga-wedstrijd van FIQAS
Aalsmeer is op zondag 3 januari wanneer Initia Hasselt op bezoek
komt in de Bloemhof.

Nieuwjaarsduik Oosterbad
Aalsmeer - Op 1 januari 2010 staat
Aalsmeer op de duikkaart van Nederland. Traditiegetrouw wordt weer
in Het Oosterbad aan de Mr. Jac.
Takkade het nieuwe jaar ingeluid
met een ijskoude duik.
Het nieuwjaarsduiken lijkt nu al populairder dan ooit, want op 1 januari 2010 wordt deze oer-Hollandse traditie op meer dan zestig locaties voortgezet. Niet alleen in de
Noordzee, maar ook in poldervaarten, binnenmeren en de Hollandse rivieren duiken bikkels het water
in. Zondag 29 november hebben alle Nieuwjaarsduikorganisatoren op
het Scheveningse strand de laatste
voorbereidingen getroffen voor het
organiseren van hun eigen duik.
Duikmeester Ok van Batenburg
voorzag hen van onmisbare tips en
tricks voor een geslaagde Nieuwjaarsduik.
Met deze informatie op zak staat
Aalsmeer in de startblokken voor 1
januari.

Aalsmeer - Helaas moet medegedeeld worden dat de kerstkien op
19 december van buurtvereniging
Oostend geen doorgang kan vinden
in verband met teveel zieke medewerkers. Hopelijk zal de eerst volgende kienavond wel door gaan,
maar hierover volgt nader bericht.
Natuurlijk kan ook de website geraadpleegd worden voor verdere
informatie: www.bvoostend.come2me.nl

worden. Volgens Opsterk.nl moet de
cliënt centraal staan in het ondersteuningsplan. Via de prijsvraag wilde het project zorginstellingen én
cliëntenraden hiervan bewust maken. Verder kunnen door de prijsvraag goede voorbeelden getoond
worden. De prijsvraag geeft tevens
inzicht in de verschillende methodieken die instellingen gebruiken.

Bijzonder druk op derde
C1000 kerstproefavond

Eredivisie handbal

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer speelden zaterdagavond
de competitie wedstrijd tegen Hellas
en een dag later meteen een (vooruitgeschoven) BeNeLiga-ontmoeting tegen de Belgische kampioen
Tongeren.
En waar zaterdag nog ruim werd gewonnen, ging het zondag een stuk
minder goed. De wedstrijd tussen
FIQAS Aalsmeer en Hellas was voor
het grootste deel éénrichtingsverkeer: de jonge Haagse ploeg – dit
seizoen onder leiding van de vorig
jaar in Aalsmeer nog zo succesvolle
Alex Curescu – is een aantal goede
spelers kwijtgeraakt en dus noodgedwongen aan het bouwen aan
een nieuw team. Dat was te merken:
na een snelle voorsprong van 5-1
voor de Aalsmeerders, kon Hellas
nog één keer bijkomen: 6-6; daarna maakte FIQAS Aalsmeer de wedstrijd. Trainer/caoch Björn Budding
kon het zich veroorloven twee jonge
spelers – Remco van Dam en Remon
Spaargaren – op te stellen en zij deden het uitstekend. FIQAS Aalsmeer
profiteerde regelmatig van de foutjes van de tegenstander en na stops
van Jeffrey Groeneveld kon er bovendien veelvuldig op de break out
worden gespeeld. Het publiek werd
daarbij ook nog eens getrakteerd op
een aantal vliegertjes (Robin en Jeffrey Boomhouwer). Het leverde bij
rust al een 17-9 voorsprong op.
In de tweede helft ging FIQAS
Aalsmeer rustig door waar het gebleven was, al kon Hellas nog één
keer van 21-12 terugkomen tot 2115. Meer zat er voor de Hagenaars
niet in, want daarna werd het opnieuw een groot break out-festival met de broers Boomhouwer in
de hoofdrol. Frank Lübbert speelde
nog een keer fraai cirkelspeler Ser-

deel van het persoonsgericht werken. Hierbij staat de individuele cliënt centraal met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. In een
ondersteuningsplan staan allerlei
afspraken over begeleiding, werkpunten en ondersteuning die cliënten krijgen. Deze afspraken worden
in overleg gemaakt door de cliënt
(of diens vertegenwoordiger) en de
begeleiding. Regelmatig evalueren
zij samen het ondersteuningsplan.
OPsterk.nl, een project van Platform Verstandelijk Gehandicapten
en de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad, houdt zich bezig met
het ondersteuningsplan. Het project
richt zich vooral op beter gebruik
van het ondersteuningsplan door
mensen met een handicap en hun
ouders of vertegenwoordigers. Hun
rol bij het tot stand komen van het
ondersteuningsplan moet versterkt

Geen kerstkien
BV Oostend

Atletiek AV Aalsmeer

Mooie prestatie Eva van Ee
Aalsmeer - Tijdens één van de eerste indoorwedstrijden van het seizoen presteerde Eva van Ee, C-junior van AV Aalsmeer, uitstekend. In
Alkmaar organiseerde Hylas een indoorwedstrijd op 12 december. Eva

van Ee kwam uit op de 1500 meter en won deze overtuigend in een
nieuw persoonlijk record (indoor)
van 5.20.69 minuten. Een knappe
prestatie op de betonnen ondergrond in Alkmaar.

Aalsmeer - Op dinsdag 8 december
organiseerde C1000 Koster voor de
derde keer een kerstproefavond. De
winkel sloot om 19.00 uur zijn deuren, waarna de medewerkers hard
aan de slag gingen om de winkel
om te toveren wat leek op een minikerstmarkt. Om klokslag 20.00 uur
was de winkel weer geopend voor
het vele publiek dat voor de winkel
stond te wachten.
Buiten ontving men al een lekker
warm kopje chocomel waarna men
vervolgens over de rode loper naar
binnen kon. Bij de ingang stonden
twee kerstengeltjes die de klanten
een muzikaal welkom heetten. Na
binnenkomst werden de bezoekers
bij de vele kraampjes getrakteerd
op vele lekkernijen wat geproefd
en gekeurd kon worden, zoals verse
fruitsalade, Deense koffiebroodjes
met een heerlijk fondantlaagje, warme mini borrelhapjes, champignons
met een kaasvulling, Italiaanse soepen, Primello peperkaas, Manchego
met Membrillo, appeltaartpuntjes,
vers gebraden bistrorollade, struisvogelbiefstuk, Brugse rauwe ham

en nog veel meer. In het hart van de
winkel stond een prachtig gedekte tafel waar horecakok Michel en
zijn assistent Monete prachtige gerechten, die ter plekke bereid waren, serveerde. De etagère met de
tegenwoordig zo populaire amuses
trok veel bekijks. Vele tips en vragen
werden door het tweetal gegeven.
Volgens supermarktondernemer
Kees Jan Koster was de avond wederom een spectaculaire gebeurtenis waar ruim 400 klanten op af zijn
gekomen.
Aan het einde van de routing gaf
het muzikale duo de Flageolettes
nog een gezellige muzikale voorstelling en stonden de mensen nog rustig, onder het genot van een kleintje
Hertog ijs, te luisteren en na te praten. De avond was bedoeld ter inspiratie voor de gezellige kerstdagen aanstaande. Als dank voor de
komst kregen alle bezoekers bij hun
vertrek van twee kerstvrouwtje nog
een leuke attentie mee. C1000 Koster heeft wederom laten zien dat het
ook voor de komende feestdagen
meer dan alles in huis heeft.

Klaverjassen
bij VZOD

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Kudelstaart - Vrijdag 18 december
is er weer klaverjassen in de sportkantine bij VZOD aan de Wim Kandreef . Deze avond zal geheel in de
kerstsfeer plaatsvinden.
De kaarters worden ontvangen met
een heerlijk kopje koffie of thee met
daar bij natuurlijk een heerlijk stukje kerstbrood. De prijzen voor het
klaverjassen zijn gericht op het komende kerstfeest en er zullen enkele kerststukken ter verloting worden aangeboden. Het kaarten begint om 20.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.

Aalsmeer - De uitslagen van afgelopen vrijdag van buurtvereniging
Hornmeer. Op de eerste plaats met
5461 punten de heer Vergeer de.
Nip op 1, want Marja van Schiphol
volgde met slechts 6 punten minder,
5455. Op drie is Mia Huijkman geëindigd met 5437 punten. De poedelprijs was voor Hanny de Jong
met 3066 punten. Aanstaande vrijdag 18 december wordt weer een
koppel-kaartavond georganiseerd
in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Aanvang: 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur.

10 Keer goud voor jongste
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - De laatste wedstrijd van
het jaar voor de jongste zwemmers
leverde 10 eerste plaatsen op. Daarnaast nog 6 keer de tweede en 10
keer de derde plaats, 4 clubrecords
en 50 persoonlijke records. De overwinningen kwamen op naam van
Lianne Bouwmeester, Ruben Griffioen en telkens twee voor Wessel de
Jong, Jorgos Skotadis, Anouk Stevens en Dennis Weening. Jorgos
zwom een sterke 200 vrij (2.21.47,
nieuw clubrecord) en 100 vlinder
(1.19.36, pr). Michelle Meulenbroek
miste de NK limiet op de 200 rug op
0.08 seconde.
Door de versoepelde regels mag zij
mogelijk toch nog starten op het
NK. Haar tijd was in ieder geval
een nieuw clubrecord. Dennis Wee-

ning greep ook hier de kans om de
clubrecords nog even aan te scherpen: de 100 school en 50 vlinder
werden weer verbeterd. Giulia Corsi (2x), Lianne Bouwmeester, Michelle Meulenbroek, Daan Sommeling en Ruben van Vierzen pakten
de tweede plaatsen, derde werden
Sam Eveleens (2x), Sander Kirillova,
Anouk van Noord (2x), Bart en Daan
Sommeling, Lulu-May Verbeek (2x)
en Ruben van Vierzen. Dikke persoonlijke records waren er ook voor
Roan van Bakel, Tijn de Boer, Dana
Bosman, Dion van den Heuvel, Daniel Krymchansky, Aage Vermeeren
en Fabienne Vork.
Voor de trainers blijft er nog wel wat
werk over, want er waren wat veel
diskwalificaties.

Ruben Griffioen.

Anouk Stevens.

