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Sneeuw bij heropening
Boomkwekerskerkhof
kopen nu
vuurwerk

Geen strooizout meer om
gladde wegen te lijf te gaan!
Aalsmeer - Het leek allemaal goed
te komen deze winter, de Meerlanden had meer strooizout tot haar
beschikking en de gemeente had
een gedegen strooiplan opgesteld.
Meer strooien, sneller op pad om de
gladheid te bestrijden!
Tijdens de eerste gladheid en de
eerste sneeuw, gelijk ook de eerste klachten. Volgens het strooiplan
zouden wel de hoofdfietspaden onder handen genomen worden, maar
de Kudelstaartseweg en Zwarteweg lijken hier niet onder te vallen, zo ondervond Kees Jan Voortman. In de vroege ochtend van 14
december waren beide fietspaden
niet geschikt om op te fietsen en
‘s middags was dit nog niet beter.
“Niet geborsteld en gestrooid. Zelfs
‘s middags ben ik genoodzaakt de
weg te nemen. Deze fietspaden zijn
toch een soort hoofdverbindingen
tussen Kudelstaart, Aalsmeer en
Amstelveen?”
Positief en negatief
Een positieve mail kreeg de redactie
ook op 14 december van S. van den
Berg uit de Vlinderwijk: “Voor het
eerst sinds we hier wonen, eindelijk
gestrooid in de Koolwitjesstraat en

Fietser naar het
ziekenhuis
Aalsmeer - Een 59-jarige automobilist is woensdag 15 december tussen kwart over zes en kwart
voor zeven in de ochtend in botsing
gekomen met een 33-jarige fietser
op de Legmeerdijk. De automobilist reed over de Legmeerdijk in de
richting van de N201, toen de fietser
opeens de rijbaan overstak. De automobilist kon de fietser niet meer
ontwijken. De fietser, die vermoedelijk een rood verkeerslicht had genegeerd, is met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Dagpauwoogstraat. Ook dank voor
de containers met strooizout waar
bewoners zelf een emmertje kunnen
ophalen. Handig om je eigen stoep
ijsvrij te houden.“
Inwoner Wilfred van Heusden is
eveneens absoluut niet te spreken
over het strooibeleid van de gemeente.
“Afgelopen vrijdag 17 december was
het werkelijk een ramp. De wegen
waren dramatisch. Is de gemeente
nu al met kerstreces dat er niet gestrooid wordt?”, vraagt Van Heusden
zich af.
Overmachtsituatie
De gemeente gaf deze dag een
persbericht uit met de reden van de
beperkte gladheidbestrijding. “Door
een overmacht situatie hebben Rijk
en Provincie voorrang bij onze leverancier. Door deze omstandigheden is De Meerlanden beperkt om
zout te gebruiken bij gladheidbestrijding. De Meerlanden gaat dit
weekend zout met zand mengen
en dat strooien. Het kan echter ook

Botsing auto en
bromfiets
Aalsmeer - Op donderdag 16 december rond half zes in de middag
heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Stommeerweg. Een 20jarige scooterrijder is aangereden
door een 24-jarige automobilist. De
automobilist reed vanaf de Stommeerweg de Ophelialaan in, maar
zag daarbij de aankomende scooterrijder over het hoofd. De scooterrijder, die voorrang had, kon niet
meer uitwijken en knalde boven op
de auto. De 20-jarige is ter plekke
onderzocht door ambulancepersoneel en kon daarna naar huis. Zijn
scooter is dusdanig beschadigd dat
er niet meer op te rijden is. Ook de
auto had schade.

Voor online bestellen:
www.vuurwerkbestelling.nl
of uiteraard in de winkel

Annemieke’s
Aktiewinkel
mAchineweg 3 • 1432 ek
AAlsmeer • tel 0297-385281

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

zijn dat in sommige straten en/of op
fietspaden niet gestrooid kan worden.” Ook zaterdag 18 december viel
in de avond een flink pak sneeuw,
zondag- en maandagavond eveneens. Tijd om te strooien, maar De
Meerlanden heeft geen zout meer.
Cluster communicatie van de gemeente in een uitleg: “De Meerlanden had 900 ton zout in de opslag, twee keer zoveel als vorig jaar.
Dit is de maximale hoeveelheid die
De Meerlanden volgens hun vergunning in voorraad mogen hebben. Er is een contract met de leverancier dat er indien nodig 500 ton
zout bijgeleverd kan worden. De 900
ton zout is op, maar de leverancier
mag alleen aan Rijkswaterstaat leveren en kan dus niet aan zijn verplichtingen richting De Meerlanden voldoen.” Een lichtpuntje dan:
Sinds dinsdag 21 december worden
de wegen geschoven en/of geborsteld met sneeuwschuivers en op
gladde plekken wordt gestrooid met
zand. Verder zijn bij de toegangswegen in Aalsmeer gele borden geplaatst waarop weggebruikers gewaarschuwd worden voor de beperkte gladheidbestrijding! Als deze dan maar niet omver ‘gegleden’
worden...

Geef gul aan
onze lopers!
Aalsmeer - Deze week komen ze
weer huis aan huis met kaartjes om
u prettige feestdagen te wensen, de
bezorgers van de Nieuwe Meerbode. Het hele jaar hebben ze trouw
de krant in alle wijken in de brievenbussen gegooid en het heeft u hopelijk veel leesplezier gegeven. Door
weer en wind gaan de lopers op pad,
ook bij regen, harde wind en, zoals
afgelopen week, door de sneeuw.
Het lukt hen niet altijd om de Meerbode in de middag op donderdag bezorgd te krijgen, soms door
school, maar ook het weer kan flink
roet in het eten gooien. Sommige
inwoners hebben misschien vorige
week wel de krant pas op vrijdag in
de brievenbus gekregen. De hevige
sneeuwval was hier natuurlijk debet
aan. Maar vast staat dat ‘onze’ bezorgers zich voor honderd procent
inzetten. Echt een prestatie en best
een gulle gift waard! Namens alle lopers alvast hartelijk dank.

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

wenst u fijne
feestdagen en
een gelukkig
nieuwjaar!
www.pietdupau.nl

Geen krant
OntVanGen?

Aalsmeer - Wethouder Gertjan van
der Hoeven heeft afgelopen donderdag 16 december het gerenoveerde Boomkwekerskerkhof heropend
samen met Hans Alderden van de
stichting Oud Aalsmeer. Het is namelijk aan deze stichting dat de oude begraafplaats aan de Stommeerweg behouden is gebleven. Zo’n
dertig jaar heeft Oud Aalsmeer zich
ingespannen om het Boomkwekerskerkhof op de gemeentelijke monument te krijgen. De gemeente wilde
namelijk na de sluiting op 1 januari
1970 het voorste gedeelte ruimen en
alleen het gedeelte met de verhuurgraven behouden. De stichting heeft
met succes vol gehouden, terecht
was daarom de eer aan Hans Alderen om ter heropening een ‘verloren’
grafzerk van Jan Jn. Heeren, in leven boomkweker op de Uiterweg, in
de grond te plaatsen. Het Boomkwekerskerkhof is geopend op 1 januari 1875 en is een van de oudste begraafplaatsen van Aalsmeer. Meest
voorkomende naam op de begraafplaats is Eveleens, op afstand gevolgd door Spaargaren en Keessen.
De naam doet vermoeden dat hier
alleen maar boomkwekers begraven
liggen, maar de naam heeft te maken met de gevarieerdheid van sierbomen van Aalsmeerse boomkwekers die gebruikt zijn op de begraaf-

plaats. Veel van de bomen zijn al behoorlijk op leeftijd en zullen in de
loop der jaren toch echt vervangen
moeten worden. Geprobeerd gaat
worden om dan zoveel mogelijk dezelfde soort boom terug te planten.
Voor de renovatie was een beperkt
budget beschikbaar, maar de werkzaamheden zijn maximaal, doch in
stijl, uitgevoerd. Zo is het monumentale hek opnieuw geschilderd,
is een bankje geplaatst, zijn grafzerken gerenoveerd en zijn naambordjes bij de bomen geplaatst. Met
de renovatie is het informele karakter van de begraafplaats gehandhaafd. Het Boomkwekerskerkhof is
het tweede gemeentelijke monument dat wethouder Gertjan van der
Hoeven mocht tonen aan publiek.
Bij de opening van de dorpspomp
op 11 november waaide een stevige wind en het regende, afgelopen
donderdag 16 december dwarrelde
sneeuw naar beneden en was het
behoorlijk koud. “Volgende maand
wordt de gerenoveerde watertoren
heropend. Heel benieuwd wat het
weer dan brengt. Misschien slaat de
bliksem wel in”, merkte de wethouder van onder andere monumentenzorg enigszins cynisch op. Het
Boomkwekerskerkhof gaat volgend
jaar september door KCA weer omgedoopt worden tot gedichtentuin.

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

PROEF DE KERSTSFEER
bij annemieke’s
kramerie

24 december
vanaf 11.00 tot 17.00
wordt u tijdens het winkelen
omringd door sfeervolle
livemuziek van het RoCa-duo

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Toch mooie kerstboom op Plein
Aalsmeer - Niet te spreken was
menig inwoner over de geplaatste kerstboom op het Raadhuisplein
en wel een beetje terecht. De boom
was vrij smal en stond scheef. Een
verlichte blikvanger was het zeker
niet. Burgemeester en wethouders
hebben waarschijnlijk ook enkele
malen geërgerd uit hun ramen gekeken en hebben, misschien wel in

het wekelijkse overleg op dinsdag,
besloten een andere kerstboom aan
te schaffen. Een exemplaar waar
met trots naar gekeken kan worden.
En zo arriveerde vrijdagochtend 16
december een bedrijf uit Boskoop
met een kerstboom die het aanzien meer dan waard is: Vol, hoog
en trots recht de lucht in. Het kan
dus wel!

Wij wensen u
prettige
feestdagen!

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945
Nieuw–Vennep 0252 – 629729

www.antennagroep.nl
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KETEL
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Vraag nu vrijblijvend naar
een onderhoudscontract.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Flexibel
Sporten & Ontspannen

Met een 26- of 52 rittenkaart!
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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

Vermist:
- Linksbuitenstraat, Kudelstaart: Kater met tijgerprint vacht, heeft
speciaal voedsel in verband met blaasgruis. Naam Tommie. Chipnummer 5282100002363494.
- Kerkweg: Cypers/rode kater. Heeft een hangbuik en heet Googer.
- Uiterweg: Donkere cyperse poes met een klein wit vlekje op de
borst en een zwarte rug. Noesjka is 2,5 jaar oud.
- Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug: Zwarte gecastreerde, gechipte langharige kater. Kruising maine Coon en Noorse boskat.
Wit plekje op zijn buik.
- Uiterweg: Cypers bruine kater, witte bef en wit neusje. Zijn naam
is Takachav.
Gevonden:
- Albrechtstraat in Kudelstaart: Wit met zwarte kater. Loopt er al
maanden.
- Zwarteweg: Grote zwart/witte kater. Heeft bandje om.
- Ophelialaan: Zwart/wit langharige ongecastreerde kater van ongeveer 4 jaar. Lijkt op Maine Coon/Noorse boskat.
- Molenweg in Oude Meer: Rode, gecastreerde kater.
- Hoofdweg in Kudelstaart: Zwart/witte poes, draagt zwart halsbandje met een belletje.
- Hadleystraat: Cyperse poes met een beetje rood op haar rug en
rood vlekje op haar kop.
Goed tehuis gezocht:
- voor ongeveer 6 jaar oude kat.

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.

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

volgd door een opmerkelijk gesprek.
Wie is de onverwachte gast? Iedereen is welkom om mee te luisteren
naar het kerstverhaal, dat in deze
kerk al eeuwen wordt verteld. Een
gelegenheidskoor zal mooie liederen zingen. Deze dienst wordt geleid door de eigen wijkpredikant van
de Dorpskerk-gemeente, dominee
Edjan Westerman. Op eerste kerstdag om 10.00 uur zijn gezinnen hartelijk welkom. Voor de kinderen is er
in deze dienst een kerstverhaal met
als titel: ‘Het stuk hout en de timmerman.’ Voor de allerkleinsten is er
in gebouw Irene, naast de kerk, oppas aanwezig. Dominee Edjan Westerman zal ook deze dienst leiden.
Meer weten? Kijk op www.dorpskerk-aalsmeer.nl.

zekerd bent van uw oliebollen. Dit
kan via de sites: www.dorpskerkaalsmeer.nl en www.oosterkerk.info of door middel van een bestelbriefje, verkrijgbaar bij ’t Anker en in
Irene of door te bellen naar Wilma
de Niet, tel. 0297 341903 (liefst na
18.30 uur). Wie het leuk vindt om
een handje te helpen, kan hiervoor
ook contact opnemen met Wilma
de Niet. De opbrengst van de oliebollenactie komt volledig ten goede van de Hervormde Gemeente te
Aalsmeer.

speeld. Deze Woord-Communieviering is gericht op gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. De kerk gaat om
18.30 open.
Stalletje kijken
Op eerste en tweede kerstdag , maar
ook nieuwjaarsdag is de Kerk in Kudelstaart de hele dag tot rond 16.30
uur geopend om de mooie kerststal
te bekijken en er een kaarsje bij aan
te steken.

KERKDIENSTEN
Diensten rond
de Kerstdagen
Vrijdag 24 december,
Eerste Kerstdag 25 december,
Tweede Kerstdag 26 december
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Vrijdag Kerstnachtdienst. Zondag 10u.
gezinskerstfeest.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag om 10u. dienst. Kerstfeest.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zaterdag 10u. dr. D. Visser, Amersfoort. Kinderkerstfeest.
Zondag 10u. dr. D. Visser, Amersfoort. 16.30u. GD CGK ds. K. Muller.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zaterdag 10u. ds.
Henriette van Dunné. Kerstdienst.
Mmv kerkkoor. v.a. 9.45u. samenzang kerstliederen. Extra collecte:
doopsgezind wereldwerk. Zondag
geen dienst.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Geen samenkomsten.
Geref. gemeente Nederland
Zaterdag 10u. en 16.30u. dienst.
Zondag 10u. en 16.30u. dienst.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Vrijdag 22u. ds. T.H.P. Prins. Kerstnacht. Zaterdag 10u. ds. J. van Popering. Mmv Gospelkoor. Zondag
10u. mw. A. Creemer-Allard.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Vrijdag 21.30u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Kerstnachtdienst. Organist: W. Spaargaren. Zaterdag 10u.
ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Kerstfeest. Organist: W. Spaargaren. Zondag 10u. ds. N. Raatgever, Ede. Organist: M. Noordam. Oost: Oosteinderweg. Vrijdag Kinderkerstdienst/
Oost. 18.30u. Zaterdag 10u. Z. de
Graaf, Katwijk. Organist: R. Kooning.
Zondag geen dienst.

Ikg

Kerstvieringen in St. Jan
Kudelstaart - In de namiddag van
24 december is er in de RK Kerk St.
Jan Geboorte voor de allerkleinsten
weer een korte kerstviering. Het
kerstspel met een kindje in de kribbe zal worden gespeeld en het kinderkoor zingt met de kerkgangers
kerstliedjes. Deze kerstviering begint om 17.00 uur. De kerk gaat om
16.45 uur open.
Om 19.00 uur is de gezinsviering
waarin ook het kerstspel wordt ge-

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.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

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.

Oliebollen Hervormde Gemeente
Aalsmeer - Ook dit jaar staan leden
van Hervormde Gemeente klaar om
Aalsmeer en omgeving te voorzien
van de lekkerste oliebollen, gebakken door een echte bakkerij. De verkoop is in gebouw Irene in de Kanaalstraat.Ook op de Oosteinderweg, bij The Beach, komt de vertrouwde kraam te staan.
Op 30 en 31 december staan vrijwilligers tussen circa 10.00 en 16.00
uur klaar om liefhebbers te voorzien
van oliebollen. Ook kan een bestelbon ingevuld worden, zodat u ver-

Is uw huisdier
zoek?

hulpDIENsT

Kerstfeest in Dorpskerk
Aalsmeer - Tijdens de kerstnacht
en op eerste kerstdag staan de deuren van de Dorpskerk in de Kanaalstraat wijd open voor belangstellenden. Tijdens twee feestelijke diensten staat het kerstverhaal centraal.
Op vrijdagavond 24 december begint om 21.30 uur de kerstnachtdienst. Deze dienst, waarin veel zal
worden gezongen, heeft als thema:
‘Een onverwachte gast’. Op zaterdag 25 december is er om 10.00 uur
een kerstdienst voor het hele gezin.
Het thema is dan: ‘Hij kwam tot het
Zijne’. Iedereen is van harte welkom
in de Dorpskerk. In de kerstnachtdienst is er niet alleen veel samenzang. Er gebeurt veel meer. Het thema zal gevisualiseerd worden, evenals een bijzondere ontmoeting, ge-
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Zonnebloem trakteert op
muziek en pannenkoeken
Aalsmeer - De Zonnebloem afdeling Aalsmeer heeft op 15 december
met negentig gasten en vrijwilligers
heerlijk pannenkoeken gegeten. Bij
binnenkomst werden de gasten verwelkomd met de muziek van Meneer en Meneer, een gezellig, vrolijk
en aanstekelijk duo met gitaar en
accordeon. Zodoende werd direct
een polonaise ingezet, er werd gedanst, meegezongen en geklapt op
diverse oud Hollandse liedjes. Het
duo speelde bij elke tafel een verzoeknummer wat dan direct werd
meegezongen en meegeklapt. Na
een drankje werden de eerste pan-

nenkoeken uitgeserveerd. Toen de
pannenkoeken op waren, kreeg iedereen een heerlijk ijsje, wat versierd kon worden met warme kersen, gemengd fruit of slagroom. Afsluitend was er koffie, waarna voorzitter Piet Tulp alle aanwezige en de
muziek bedankte voor de gezellige middag en avond. Om 20.00 uur
stond het vervoer weer klaar voor
de terugreis. Wilt u een huisbezoek,
deelnemen aan de activiteiten van
de Zonnebloem of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Tineke Zelen via tel. 0297-341739 of
mail: tinekezelen@planet.nl

den positief op de vraag om te steunen. Elf gastgezinnen zijn bereid gevonden om de kinderen op te vangen. Ook staan enkele gezinnen op
de reservelijst. Iedere uitbreiding is
wat gastgezinnen betreft van harte
welkom. Dit om de achtervang wat
groter te maken.
Op 5 januari wordt een laatste informatieavond gehouden. Wie meer
wil weten is van harte welkom. Aanmelden kan via de site: www.paxaalsmeeruithoorn.com. Hulp is van
harte welkom.
Donaties kunnen gestort worden
op rekeningnummer 109704339 ten
name van Pax Kinderhulp onder
vermelding van de actie : Laat uw
hart spreken, zij hebben het hard(t)
nodig.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Vrijdag om 19u. euch. viering mmv
dames- en herenkoor SDG met
past. L. Seeboldt.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Vrijdag Kerstnachtdienst om 21u.
past. Jacob Spaans. Orgel: Gijs Boelen. Mmv Wijkerkoor.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Vrijdag 22.30u. ds. J. Vrijhof. Mmv
Kerkkoor. Zaterdag 10u. ds. F
Praamsma. Zondag 10u. Plug &
Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Vrijdag 22.30u. ds. R. Poesiat. Kerstavonddienst. Zaterdag 10u. ds.
R. Poesiat. Kerstmorgen. Zondag
10.30u. kerstontbijt en musical.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Vrijdag 17u. Kindje wiegen. Om 19u.
gezinsviering met A. Blonk. Mmv
Kudelkwetters. Om 21u. dienst olv
parochianen. Mmv dames- en herenkoor. Zaterdag 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk. Mmv
dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Geen bijbelstudies tot 3 januari 2011.
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.

sinds 1888

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van
Borsselenweg 116.
Zaterdag 10u. A. van Vuuren. 16u.
Kerstviering met jongeren. Zondag
10u. A. van Vuuuren. 18.30u. ds. P.
de Jager, Lexmond.

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag 10u. Samenkomst met spreker.
(geen opgave ontvangen)

Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
(Let op: dit zijn de juiste tijden, anders dan vermeld in de verspreide folder te Rijsenhout) Zaterdag
10u. d. K. Muller. Zondag om 10u.
Kinderkerstfeest. om 16.30u. ds. K.
Muller. Gez. dienst CGK.

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Verschijnt donderdag

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Armeense kinderen via Pax
Kinderhulp naar Aalsmeer
Aalsmeer - Op 16 januari komen de
Armeense kinderen, die in Aalsmeer
en omgeving weer vier weken kind
mogen zijn, aan op Schiphol. De
medewerkers van Pax Kinderhulp
Aalsmeer, Uithoorn en omgeving,
zijn druk bezig met de laatste puntjes op de i te zetten.
Ook de gastouders zijn benieuwd of
het gaat klikken en of zij de kinderen kunnen bieden wat ze voor hen
in gedachten hebben. Langs deze weg wil Pax Kinderhulp alle inwoners van Aalsmeer, Uithoorn en
omgeving hartelijk danken voor hun
hulp bij het inzamelen van kleding,
speelgoed en andere goederen. Ook
de middenstand heeft laten zien dat
hun hart op de goede plaats zit.
Zelfs landelijke bedrijven reageer-

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 21u. Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt
en Karmelkoor. Om 23u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt
en gelegenheidskoor. Zaterdag
10.30u. in Kloosterhof woordcomm.
viering met N. Kuiper. Om 10.30u.
in Karmelkerk euch. viering met
H. Post. Mmv Mirakeltjes. Zondag
Poolse dienst om 14.30u. in Karmelkerk Poolse dienst. (Christoff)

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Cyperse poes
zoekt baas!

Aalsmeer - Waar is het baasje van
de Cyperse poes op bijgaande foto? Het dier heeft een beetje rood
op zijn rug en een rood vlekje op de
kop. De poes loopt in de Hadleystraat. Wie het dier herkent, wordt
verzocht contact op te nemen met
de Dierenbescherming Aalsmeer
e.o. via tel. 0297-343618.

Speelavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 28 december staat de laatste speelavond van
dit jaar gepland bij buurtvereniging Ons Genoegen. Klaverjassen
en rummicuppen staan op het programma. De kaartavond is bij Ons
Tweede Thuis in de Hortensialaan
en begint om 19.30 uur. De zaal is
open vanaf 19.00 uur. Kaartliefhebbers zijn van harte welkom.

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 17.850
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 afdeling
Dienstverlening:
Ma t/m vr van 8.30 tot 14.00 uur:
vrije inloop. Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30
tot 20.00 uur. Tussen 17.00 en 20.00
uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor (her)inschrijvingen vanuit het buitenland en
planning ondertrouw en huwelijkdata
dient altijd in persoon een afspraak te
worden gemaakt. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30 tot 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.
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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.

openingstijden gemeenteHuis in Verband
met de feestdagen
Op 24 en 31 december is het gemeentehuis om 16.00 uur
gesloten en niet meer telefonisch bereikbaar
Op 3 januari 2011 is het gemeentehuis geopend vanaf 11.00
uur en is ook telefonisch bereikbaar vanaf 11.00 uur.
ANWB/VVV Winkel
De laatste openingsdag van de ANWB/VVV winkel is op 24
december tot 12.30 uur
definitieVe bescHikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening
gebracht.

rectificatie

Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. 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 3.9 Wabo besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
• Baccarastraat 7, het wijzigen van de gevel.
• Hendrikstraat 38, het plaatsen van een dakkapel;
• Hendrikstraat 40, het plaatsen van een dakkapel;
• Kudelstaartseweg 171, het verlengen van een
schotelantennemast.
Verzenddatum bouwvergunningen: 23 december 2010.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt,
tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen en
handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen,
van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening, Week 51

Per abuis is in week 49 gepubliceerd dat er een terrasvergunning is
verleend, dit moet echter een exploitatievergunning zijn. Hieronder
de correcte tekst:
Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 van de
APV de volgende exploitatievergunning is verleend:
• Japans Restaurant Nagoya, Dorpsstraat 6-10.
Datum verzending vergunning: 7 december 2010.
Wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 249 A-1, het aanleggen van kabels en leidingen;
• A.H. Blaauwstraat 5, het verwijderen van asbest;
• Dorpsstraat 14, het kappen van een boom;
• Dreef 3, het plaatsen van reclameborden;
• Hornweg 233, het slopen van de woning;
• 1e J.C. Mensinglaan 40, het verwijderen van asbest;
• Legmeerdijk 313, het kappen van bomen;
• Rietwijkeroordweg 69, het bestaande bedrijfsgebouw uitbreiden
met 16 nieuwe dockshelters en een laadkuil.

t/m 28 dec
t/m 4 jan ’11
t/m 4 jan ’11

t/m 12 jan ’11
t/m 19 jan ’11
t/m 19 jan ’11
t/m 19 jan ’11
t/m 26 jan ’11
t/m 27 jan ’11

Evenementenvergunning: een opleveringsfeest van
Woonstichting Eigen Haard op het Poldermeesterplein te Aalsmeer d.d. 1 december 2010;
Ontheffing sluitingstijd: Discotheek Bon Ami,
voor de nacht van 26 op 27 december 2010 tot
05.00 uur;
Collectevergunning: KICI Kleding inzameling
2e kwartaal, St. Sociaal/Medische hulpverlening
aan Oost Europa 3e kwartaal, St. Ondersteuning
Medische Research 4e kwartaal;
Concept Beleidsregels 2012 Algemene
Subsidieverordening Aalsmeer;
Collectevergunning: Buurtvereniging Oostend
t.b.v. Koninginnedag van 18 t/m 23 april 2011;
Drank en Horecawet: Japans Restaurant Nagoya,
Dorpsstraat 6-10;
Exploitatievergunning: Japans Restaurant Nagoya,
Dorpsstraat 6-10;
Verkeersbesluit: Geraniumstraat 39, het aanleggen
van een gehandicaptenparkeerplaats;
Herinrichting Van Cleeffkade, Adviesnota B&W
2010/12039, de informatie staat ook op de
website van gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl;

t/m 27 jan ’11 Evenementenvergunning: Lunchroom Marcon,
Chrysantenstraat 45, voor het plaatsen van
een luxe partytent i.v.m. het vieren van de laatste
werkdag op 30 december 2010;
t/m 28 jan ’11 Verkeersbesluit 2010/10292 en 2010/12559.
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 24 december 2010
• Nabij Mr. Jac. Takkade, kadastraal bekend gemeente Aalsmeer,
sectie G nummer 4170: het creëren van een recreatiekavel.
inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2011
• Kudelstaartseweg 34, het plaatsen van steigers.

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 18 januari en
1 februari 2011.
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.
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 het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS).
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl
serVicepunt beHeer en uitVoering proVincie noord Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voormeerinformatie:WWW.aalsmeer.nl
“Kunst is meer dan toefje
slagroom op een taart”

Karpers in nood gered
Aalsmeer - Tientallen karpers in de
Hornmeer zaten klem tussen het ijs
en het erg ondiepe water.
De heer Jilles Dissel en kleinzoon
Mark Meijer hebben gisteren een

einde gemaakt aan de ‘hachelijke
situatie’ voor de vissen. Met behulp
van een visnet zijn de geschubde
zwemmers overgezet naar diepere
wateren in de wijk.

Vertelconcert in Wester-Amstel
Amstelveen - Op zondag 26 december brengen Mia Verbeelen en
Marjan de Haer met woord en muziek verhalen uit de Griekse mythologie in Binnenplaats Wester-Amstel. Met een eigentijds taalgebruik
en virtuoos harpspel wekken zij de
klassieke mythes tot leven. Marjan
de Haer is een veelzijdig musicus,
zij is niet alleen een ster in de grote concerten voor solo harp, maar
ze is ook begaafd in het uitvoeren
van de kleinere concerten. Marjan
de Haer heeft zich gespecialiseerd
in authentieke harpen. Op de verschillende harpen uit haar collectie speelt ze concerten en zij spellet

kamermuziek uit de periode van de
instrumenten. Ze houdt van spelen
solo recitals. Samen met vertelster
Mia Verbeelen vormt zij een duo.
Verbeelen, verbeelden, verbeelding. Mia doet haar naam eer aan
en brengt je verbeelding tot leven.
Met de kracht van het woord en de
magie van de metafoor vertelt ze zowel verhalen uit de orale traditie als
verhalen van eigen hand. Van Griekse Mythen tot Kerstverhalen. Binnenplaats Wester-Amstel is te vinden aan de Amsteldijk-Noord 55 in
Amstelveen. Het concert begint om
15.00 uur, de toegang bedraagt 10
euro. Info: www.wester-amstel.nl

Aalsmeer - “Pastoor, met één o
of twee oo’s?” Pierre Tuning leidde
zondag 19 december in de bovenzaal van De Oude Veiling een nieuwe Talk of the Town. Dit keer stond
de muziek centraal. Voor zijn twee
gasten Jacob Spaans, pastoor met
twee oo’s van de Oud Katholieke Kerk, en Saskia Bruines, directeur van de Hint, vormt de muziek
de rode draad in het bestaan. Hun
aanwezigheid kreeg nog meer luister door het optreden van het strijkkwartet uit de Oekraïne. Vier zeer
begaafde musici, die in Oost Europa
naam en faam hebben en deze bekendheid ook proberen op te bouwen in West Europa. Tot en met half
juni vinden zij een warm onderkomen in de pastorie van de Oud Katholieke Kerk. Met kerst gaan zij
even terug naar hun gezinnen en
familie, maar keren daarna weer
op hun schreden terug, om in Nederland verschillende masterclasses te volgen en meerdere openbare optredens te verzorgen. Verrassend waren ook dit keer weer
de verhalen. Op de vraag: Van wie
ben je er een?, ging er bij de pastoor een wenkbrauw omhoog en
volgde er een stilte. Toen hij begreep dat het ging om ouders en
voorouders, kwamen de aanwezigen te weten dat hij als kind opgroeide in een gezin dat maar weinig op had met het geloof. “De heiligen van mijn ouders waren Drees,
Den Uyl en de PvdA. Ik ben er allergisch voor geworden.” Toen zijn juf
op de lagere school te weten kwam
dat er bij ‘Japie’ thuis nooit werd gebeden, werd hem hel en verdoemenis voorspeld behalve wanneer hij
zijn gebedje iedere avond voor het
slapen gaan opzegde. Hij gaf er gevolg aan, omdat hij naar eigen zeggen toen nog zeer gezagsgetrouw
was. Religie is hem zijn hele leven blijven boeien. Via een geweldige muziekleraar op de middelbare school, werd de liefde voor het
orgel geboren en meldde de jonge
Jacob zich aan bij het muzieklyceum. Later zou hij het avondlyceum
volgen en uiteindelijk viel zijn keuze
toch op theologie met als bijvak musicologie. Helaas is het niet mogelijk de boeiende levensweg van pastoor Spaans te vangen in een notendop. Heel veel anekdotes blijven
jammer genoeg door ruimtegebrek
onbelicht. Radio Aalsmeer laat hier
een grote kans liggen door afgelopen zondag verstek te laten gaan.

Dan hadden de thuisblijvers alsnog
kunnen genieten van een inspirerend verhaal. Want wie heeft er in
zijn omgeving een pastoor die zich
bijzonder thuis voelt bij de vrijmetselaars omdat de rituelen en het
broederschap hem zo aanspreken?
Het is altijd de omweg in het leven
die er uiteindelijk voor zorgt dat het
bestaan zijn bestemming vindt. Voor
Pastoor Spaans is dat de Oud Katholieke kerk, regelmatig loopt hij
mijmerend over de dodenakker aan
de Oosteinderweg. Daar zal zijn lichaam uiteindelijk de rust vinden.
Er is nog plaats in het voor pastoors
gereserveerde graf.
Tot aan haar achttiende woonde
Saskia Bruines in Aalsmeer, zong bij
de lenteklokjes omdat zij hield van
muziek dat haar door ouders met
de paplepel werd ingegeven en omdat met elkaar zingen zo heerlijk is.
Zij volgde het Atheneum ging vervolgens naar Driebergen en bezocht
de Vrije School. “Wat ik daar heb geleerd is te ontdekken waar je kern
en kwaliteiten zitten.” Vervolgens
studeerde zij historische geografie
met als bijvak politicologie aan de
UVA. Acht jaar lang zat Saskia Bruines in de politiek. Werkte hard voor
D66 hetgeen werd beloond met een
wethouderschap voor de stad Amsterdam. “Ik had onder andere de
verantwoordelijkheid voor muziek
en educatie.” Zij reikte ondermeer
beeldend kunstenaar Karel Appel
de gouden penning van de stad Amsterdam uit. Haar voorkeur voor muziek brachten haar uiteindelijk weer
terug naar haar roots in Aalsmeer.
De Hint bleek haar volgende uitdaging. “Ik had de behoefte om zelf de
handen uit de mouwen te steken. En
als je iets vindt of wilt moet je het
ook gaan doen.” Die kans kreeg zij
volop. “Muziek- en kunstonderwijs
is ontzettend belangrijk. Niet alleen
het resultaat telt maar ook de weg
er naar toe. Voor kinderen is het een
goede manier om op een leuke manier iets leerzaams te doen.” Helaas
krijgt ook de Hint te maken met de
door het Rijk voorgestelde bezuinigingen. “Zal de Hint overleven?”,
wil Pierre weten. “Dat is nog maar
de vraag”, is het antwoord. “2011 Is
het jaar om dat allemaal uit te pluizen.” Saskia Bruines is er alles aan
gelegen om de brede culturele basis verder uit te bouwen. Want tenslotte gaat het bij de kunst om meer
dan een toefje slagroom op de taart.
Janna van Zon

Dansen op tafels tijdens
Back In Christmas Time
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd in The Beach aan de Oosteinderweg de december-editie van
het danceclassics discofeest Back
In Time georganiseerd. Traditiegetrouw in december stond deze avond in het teken van de kerst.
De weersomstandigheden buiten
waren niet echt aanlokkelijk om er
op uit te trekken, maar ondanks de
kou en gladde wegen wisten fanatieke Back In Timers de weg naar
The Beach door de sneeuw te vinden. Eenmaal binnen was het weer
ouderwets gezellig. Om op temperatuur te komen werd gratis glühwein
getrakteerd. DJ’s en gastheren Cees
van der Schilden, Meindert van der
Zwaard en Ruud Vismans maakten er een warm en leuk kerstdiscofeest van. Ook werden enkele flessen wijn weggegeven aan degene
die originele verzoeknummers hadden ingevuld op hun muzikale Favoriete Top 3-kaart. Daarmee kwamen

Schilderkunst uit
Siberië

Aalsmeer - Sinds 9 december presenteert de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer een nieuwe expositie
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Inwoners worden dit maal
getrakteerd op schilderkunst uit Siberië. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met
galerie Goda. Schilderijen van Evge-

weer veel leuke platen en videoclips
voorbij! De stemming was opperbest, zodanig dat op gegeven moment het publiek zelfs op de tafels
stond te dansen! Misschien lag vanwege het weer de opkomst iets lager, het feest was er zeker niet minder om!
Back In Time wordt ook in 2011 elke
derde zaterdagavond van de maand
georganiseerd in The Beach. Voor in
februari zijn er al weer vergevorderde plannen voor een Back In Timespecial. Een groter opgezet feest
met surprise-acts, dansers, optredens, etc. Natuurlijk zijn de Back In
Time-DJ’s dan ook van de partij om
de avond naar een muzikaal hoogtepunt te brengen. Houd voor meer
informatie de Back In Time-website in de gaten: www.backintime.nu.
Ook als het je leuk lijkt om op 15 januari gast DJ te zijn tijdens Back In
Time, kan je jezelf opgeven via deze site.
ny Sharaborin en Natalia Dik gaan
de muren van Het Oude Raadhuis
opsieren. De expositie wordt op zaterdag 11 december om 16.00 uur
officieel geopend door Alfred Bijlsma, voormalig consulent cultuur en
educatie Nederlandse ambassade
Moskou. Tot en met 23 januari kan
iedere donderdag tot en met zondag een gratis kijkje genomen worden tussen 14.00 en 17.00 uur. Tijdens de feestdagen is Het Oude
Raadhuis gesloten.
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AGENDA

Vrijdag twee keer film!

Sneeuwval geen beletsel
voor jazz in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 18 december was het weer jazz night in
Bacchus. Ondanks het slechte weer
vond één van Nederlands beste jonge Jazz pianisten het geen probleem
om met zijn trio in Bacchus te spelen. Rembrandt Frerichs was er en
werd begeleid door drummer Vincent Planjer en bassist Guus Bakker.
Het trio speelde een dwarsdoorsnede van de drie cd’s die ze heeft en
liet zien dat ze geweldig op elkaar
ingespeeld zijn. De muzikale en non
verbale interactie tussen de drie
mannen was prachtig om te zien en
te horen. Op zulke momenten wordt
de scheidslijn tussen jazz en modern klassiek erg vaag. Het handjevol stoere Aalsmeerders, dat de
sneeuw wel getrotseerd had, werd
beloond met volgens Pierre Tuning
het beste jazz concert van 2010 in
Bacchus.
Op 15 januari staat in het culturele café in de Gerberastraat een optreden gepland van Deborah Carter,
The Jazz of Jarreau, met de geweldige gitarist Daniel ‘Tato’ de Moraes
en special guest Morris Kliphuis.

gint om 13.30 uur, zaal open vanaf
13.00 uur. De toegang voor kinderen
bedraagt 1 euro, volwassenen betalen 3,50 euro entree. Kinderen uitsluitend onder begeleiding.
Film De gelukkige huisvrouw
Deze Nederlandse speelfilm met publiekslieveling Carice van Houten is
een goede tijdsbesteding van kerstavond, vrijdag 24 december. Voor iedereen die niet in de mogelijkheid
is te komen wordt de film herhaald
op donderdagavond 30 december. De gelukkige huisvrouw naar
het gelijknamige boek van Heleen
van Royen was een kraker in 2010
en vertelt het deels autobiografische verhaal van Heleen van Royen
met haar ongezouten taalgebruik,
scherpe humor en ruime aandacht
voor seks. De film in cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat begint
om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30
uur, en de toegang bedraagt 3,50
euro per persoon.

Kindermatinee
Zoals gebruikelijk in de schoolvakanties vertoont Bacchus op vrijdag 24 december weer een kinderfilm. De Bacchus filmvergunning
laat het maar zelden toe om publiekelijk reclame voor een film te maken. Op de site www.cultureelcafebacchus.nl staat vermeld welke film
vertoond gaat worden. De film be-

Jopie Vogelvang en feestdj
Joost in café de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
23 december, treedt Jopie Vogelvang op in café de Praam tijdens de
finale van de sjoelcompetitie. Met
haar megahit de Hemelbed Polka en
haar nieuwe hit de Jodelkip gaat het
weer een gezellig feestje worden.
Vrijdag 24 november staat in het
teken van kerstfeest in de Praam.
Feest DJ Joost gaat er deze vrijdag
weer een gezellige party van maken.
Voor elke gast heeft de Praam een
leuk kerstcadeau in petto.

De Praam gaat open om 13.00 uur.
Er zijn dit jaar geen voorrangskaarten, dus wees op tijd, want vol is
vol. Dj’s Joost en Marco gaan draaien en met een spetterend optreden
van Jan Leliveld word het een feest
als nooit tevoren. De Aalsmeerse
zanger treedt de eerste keer op om
kwart over twee en gaat later in de
middag nog een set doen. Met een
bewaakte garderobe en een heerlijk glaasje bier word het een dag
vol plezier.

Praambeatz met Kiki Violet
Op eerste kerstdag is de Praam
overdag gesloten in verband met
de voorbereidingen voor de eerste Praambeatz Party. DJ’s Kiki Violet uit Kroatië en Nista uit Aalsmeer
komen de Praam op zijn kop zetten
met hun dampende beats. Met deze
DJ’s en lasershow zal het een kerst
worden om nooit meer te vergeten.
De deuren gaan open om 22.00 uur.
Tickets zijn te koop in de Praam en
kosten 10 euro per stuk. Uiteraard
zijn er ook tickets aan de deur verkrijgbaar.

Laatste werkdag met muziek
Volgende week donderdag 30 december is het laatste werkdag en
gaan de kroegen in Aalsmeer er een
mooi feest van maken.

Stichting KCA presenteert

Kleinkunst met Niels van
der Gullik op 2e kerstdag
Aalsmeer - Dat je in Aalsmeer ook
leuk uit kunt gaan met de kerst, bewijst KCA dit jaar met het derde programma van Niels van der Gulik op
tweede kerstdag in De Oude Veiling. Niels toert al jaren met zijn vijfkoppige band langs diverse zalen in
Noord-Holland. Dit seizoen heeft hij
al twee succesvolle zondagmiddagen verzorgt in De Oude Veiling met
zijn kleinkunstprogramma met elke
keer een gastoptreden. Op zondag
26 december komt de succesvolle
sopraan Ellen Vos optreden. Naast
de klassieke nummers van componisten als Bach, Mozart en Schubert brengt zij met evenveel passie
composities van bijvoorbeeld Sarah
Brigtman, Emma Shapplin of Ce-

line Dion. Daarbij rekent Ellen ook
musicalnummers en moderne jazznummers tot haar repertoire. Naast
haar opleiding aan het conservatorium heeft Ellen de laatste jaren diverse optredens gedaan in samenwerking met grote namen als ErnstDaniël Smid, Louis van Dijk en Ramses Shaffy. In het programma van
Niels zal ze zich natuurlijk richten
op het Nederlandstalige repertoire.
De voorstelling 26 november begint
om 15.30 uur en de entree bedraagt
8 euro per persoon. De overige zondagmiddagen kleinkunst zijn op 23
januari, 20 februari en 20 maart. Reserveren via www.kunstencultuuraalsmeer.nl of telefonisch bij De Oude Veiling, tel. 0297-368378.

Diversen
Maandag 27 december:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd 4
t/m 12jr. in Proosdijhal, Kudelstaart.
Van 9.30 tot 12u. Ook op donderdag
30 december. Extra vrijzwemmen in
De Waterlelie, Dreef.
Dinsdag 28 december:
* Koffie-ochtend in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoegen in OTT, Hortensialaan vanaf
19.30u. Zaal open 19u.
Woensdag 29 december:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath.
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Breek in de week in de Praam,
Zijdstraat met spijkerslaan, darten,
pokeren, dobbelen en kaarten.
Vergaderinge/Recepties
Vrijdag 7 januari:
* Nieuwjaarsreceptie CDA in Historische Tuin, Uiterweg vanaf 20u.
Woensdag 12 januari:
* Inloop- en informatiebijeenkomst
in gemeentehuis over herinrichting
Van Cleeffkade, 19.30-21.30u.

STAGE
MUSIC SHOP
KERST TIPS:
GITAARSTATIEF
VAN

€ 15,95

VOOR 10,95

MUZIKALE IJSMUTS
EN HANDSCHOENEN

BLOKFLUIT
YAMAHA € 10,00

VRIJDAG 24 DECEMBER OPEN TOT 16.00 UUR

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

FIA Koud en Nieuw
En dan is het alweer tijd voor FIA
Koud en Nieuw in de Praam. Met
hun Welcome to Winterwonderland
beloven ze een mooi feest te geven. Helaas zijn de kaarten al ruimschoots uitverkocht.
Hou er wel rekening mee dat je er
niet inkomt als je nog geen 18 bent!
Er zal uiteraard strikt gecontroleerd
worden, dus hou legitimatiebewijs bij de hand. Mocht je te jong
zijn, maar je hebt wel een kaartje gekocht, dan kan je ze bij café
de Praam in de Zijdstraat inleveren
voor 30 december en wordt geld teruggeven.

Crazy piano’s op kerstavond
en kerst-partycafé in Blitzz
Aalsmeer - Op kerstavond, vrijdag 24 december, kan in Blitzz in
de Marktstraat genoten worden van
een speciale crazy piano’s. De entertainers uit Scheveningen gaan
op verzoek bekende hits ten gehore brengen, maar natuurlijk staan
ook kersthits op het programma.
Vaste basis zijn drums en piano en
natuurlijk zang en soms nemen ook
een gitarist of een saxofonist plaats
op het podium. Vrijdag beloofd een
verrassende avond te worden. Iedereen van 18 jaar en ouder is welkom. De aanvang is 21.00 uur en de
toegang is gratis. Ook tijdens beide kerstdagen is Blitzz geopend en

presenteert op partycafé-avonden
met bekende dj’s. Vanaf 22.00 uur is
publiek vanaf 18 jaar zowel zaterdag
25 als zondag 26 december welkom.
Geen entree!
Laatste werkdag
Ook kan in Blitzz op 30 december
de laatste werkdag gevierd worden. Party dj’s zijn uitgenodigd om
de muziek te draaien en het publiek
een swingende dag te bezorgen.
Blitzz is open vanaf 12.00 uur en de
toegang is gratis. Blitzz houdt verder
met oud en nieuw een party met de
beste lokale dj’s van 22.00 tot 04.00
uur. Geen entree, vol is vol.

Laatste werkdag met Kees
Markman in The Beach

Vrijdag in De Oude Veiling

Kerstavond met Blood,
Sweat and Kiers live
Aalsmeer - Vrijdag 24 december
wordt een speciale kerstavond met
een spetterend optreden in het café van De Oude Veiling van Blood,
Sweat and Kiers! Kerstmis 2010 kan
niet beter beginnen dan met sax,
jump en rock and roll. Met gitaar,
drums, basgitaar, drie vocalen, maar
vooral met de tenorsax van Wouter
Kiers, klinkt Blood Sweat & Kiers als
een muzikale snelkookpan van diverse stijlen: Dubbel gemixt en extra
gekruid! Een beukend kwartet dat
de grenzen van rock and roll, blues,
jazz, rythm and blues en soul verlegt. Een viermans formatie die niet

Muziek/Film
Donderdag 23 december:
* Jodelen met Jopie Vogelvang in de
Praam, Zijdstraat vanaf 20u. Tevens
finale sjoelcompetitie.
Vrijdag 24 december:
* Kindermatinee in Bacchus, Gerberastraat. Film start 13.30u.
* Film De Gelukkige huisvrouw in
Bacchus, Gerberastraat. Start 21u.
Ook op donderdag 30 december.
* Optreden Blood, Sweat en Kiers in
café van Oude Veiling, Marktstraat.
* Praamavond met dj Henk in de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Crazy piano-avond in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 25 december:
* Praambeatz party met dj’s Kiki Violet en Nista in de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
25 en 26 december:
* Kerstdisco in Bon Ami, Dreef. Zaterdag en zondag vanaf 22.30u.
* Party-café in Blitzz, Marktstraat.
Zondag 26 december:
* Kleinkunst met Niels van der Gullik in De Oude Veiling, Marktstraat.
Aanvang: 15.30u.
Woensdag 29 december:
* Jamsezzie met bandoptreden olv
Saskia Veenswijk in Blitzz, Marktstraat vanaf 20u.
Donderdag 30 december:
* Laatste werkdag met dj’s Marco
en Joost en optreden Jan Leliveld in
de Praam, Zijdstraat vanaf 13u.
* Laatste werkdag met partydj in
Blitzz, Marktstraat vanaf 12u.
* Laatste werkdag met dj René Piet
in Centennial, Oosteinderweg 243.
* Laatste werkdag met dj Kees
Markman in The Beach, Oosteinderweg 247a. Open vanaf 14u.
Vrijdag 31 december:
* No Nonsens oud en nieuw party in
Blitzz, Markstraat vanaf 22u.
* Oud en Nieuwfeest in Bon Ami,
Dreef van 00.30 tot 06u.

Exposities
Vanaf 15 december:
* Educatieve tentoonstelling over
slechtvalken op kinderboerderij
Boerenvreugd, Beethovenlaan.
Zaterdag 25 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum Crash in fort Aalsmeer 11-16u.
open. Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 23 januari:
* Schilderkunst uit Siberië in Het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag tot en met zondag 1417u. Op Kinderkunstzolder kindertekeningen.
* Expositie met glaskunst en schilderijen in galerie Sous Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Open iedere zaterdag en zondag 13-17u.

tevreden is met de helft, maar altijd
en eeuwig tot op de bodem van hun
eigen kunnen gaat. En dat lukt, altijd en dat voelt het publiek en gaat
los. Omdat deze enthousiaste mannen laten horen en voelen dat hun
muziek door en door puur en ongecompliceerd lekker is.
Blood, Sweat & Kiers bestaat uit
Wouter Kiers op tenorsaxofoon en
zang, Chris ‘C’ Clemens op gitaar en
zang, Maarten Kruijswijk op drums
en Ab Hansen op basgitaar en zang.
De entree bedraagt 2,50 euro. Vol
is vol, dus wees er snel bij. Adres:
Marktstraat 19.

Aalsmeer - Donderdag 30 december wordt ook de laatste werkdag
in The Beach gevierd en wel met dj
Kees Markman. Net als voorgaande
jaren wil The Beach dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom
wordt eenieder uitgenodigd om de
laatste officiële werkdag gezellig af
te sluiten onder het genot van een
hapje en een drankje in het indoorcentre aan de Oosteinderweg 247a.
Ook dit jaar staat dj Kees Markman
achter de draaitafels en het belooft
wederom een spetterende afsluiting
van het jaar te worden! De deuren
zijn open vanaf 14.00 uur en de entree is natuurlijk gratis! Meer informatie op www.beach.nl.

Siberische schilderes Natalia
maakt portret met publiek
Aalsmeer - Stichting KCA presenteert deze winter een kersttentoonstelling: Schilderkunst uit Siberië.
Ruim zestig schilderijen geven een
beeld van het dagelijks leven op het
platte land van Oost- Rusland. Natalia Dik, één van de kunstenaars,
studeerde aan de Repin Academie in Sint Petersburg en ontving
in 1992 de zilveren medaille van het
Ministerie van Cultuur. Aflgelopen
zondagmiddag kwam zij op haar
snowboots naar Aalsmeer. Daar
maakte ze sfeervolle foto’s van de
besneeuwde Zijdstraat die op deze
dag nostalgisch en schilderachtig
aandeed. Temidden van haar schilderijen, tentoongesteld in het fraaie
Oude Raadhuis uit 1780 plaatste zij
haar veldezel en schikte zij haar tubes olieverf. Het aanwezige publiek
was getuige van het schilderen van
een portret van de 8-jarige AnnaLeen, (zie foto) die bereidwillig voor

Natalia Dik poseerde. In de ‘à la-prima’ techniek, die nog maar weinig
kunstenaars beoefenen, werkte zij
direct op het vooraf groen geprepareerde linnen. Geen voorstudie
of houtkool kwam daar aan te pas.
Binnen een paar minuten verschenen de eerste rake verflijnen op het
doek. In een paar uur tijd kon men
zien hoe zo’n portret wordt opgebouwd en hoe de kunstenares precies op tijd wist te stoppen. Op de
laatste dag van de tentoonstelling,
zondagmiddag 23 januari, om 14.00
uur schildert Natalia een portret van
een bekende Aalsmeerder. KCA nodigt u uit daarbij aanwezig te zijn.
De expositie in Het Oude Raadhuis
in de Dorpsstraat is tot en met 23 januari iedere donderdag tot en met
zondag geopend tussen 14.00 en
17.00 uur. De toegang is gratis.
KCA, Annefie van Itterzon

Foute kerst in Sportzicht

Volop kerst in Bon Ami!
Aalsmeer - Traditiegetrouw is discotheek Bon Ami geopend tijdens
de feestdagen. Zowel kerstnacht als
eerste en tweede kerstdag zullen de
dj’s van Bon Ami menig voetje van
de vloer krijgen. Onder het genot
van een glaasje champagne kan samen met vrienden bijgekletst worden en genoten worden van de vele hits die uit de boxen klinken. Aanvang alle avonden is 22.30 uur en de
entree is natuurlijk gratis!

Expositie in Het Oude Raadhuis

De kaartverkoop voor de welbekende oud en nieuwparty is reeds begonnen. Ook dit jaar is er weer gratis busvervoer heen en terug van
Kudelstaart naar Aalsmeer. De oud
en nieuwparty begint om 00.30 uur
en duurt tot 06.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro en dit bedrag is inclusief garderobe en gratis busvervoer. Meer informatie over de feesten in Bon Ami is te vinden op de
website: www.bonami.nl.

Aalsmeer - Vrijdag 24 december
organiseert café Sportzicht een foute kerstavond met dj Zwekko. Vanaf
16.00 uur zal deze Aalsmeerse dj iedereen een waar kerstgevoel gaan
geven met foute (kerst)muziek, zoals Abba, Meat Loaf, Wham en ondermeer Mariah Carey. Wie zin heeft
om alvast een waar kerstgevoel te
krijgen in een ongedwongen sfeer,
is welkom in café Sportzicht in de
Sportlaan.
Laatste en eerste werkdag
Donderdag 30 december wordt in
Aalsmeer weer de laatste werkdag gevierd. Café Sportzicht introduceerde jaren geleden het begrip
‘laatste Werkdag’. Het gaat hier om
de laatste werkdag in het kalenderjaar van de veiling. Het feest begint om 15.00 uur. Ook dit jaar zal er
weer speciale bediening rond lopen

om iedereen te voorzien van een
lekkere versnapering. Als iedereen
beetje bekomen is van de bediening , deze is namelijk wat anders
dan anders, dan trakteert Sportzicht vanaf 17.00 uur op live muziek
van zanger en entertainer Edo. Hij
zal zorgen voor een goede sfeer en
gezellige meezing muziek. Voor het
derde jaar organiseert café Sportzicht weer de eerste werkdag op
maandag 3 januari. Een mooie gelegenheid om de eerste werkdag af
te sluiten onder het genot van gezellige muziek en een drankje in de
hand. Allround zangeres Gerdie zal
vanaf 16.00 uur deze eerste werkdag feestelijk gaan afsluiten. Gerdie heeft weer een aantal nieuwe
meezingers in haar repertoire, die
ze graag ten gehore wil brengen. De
toegang tot alle activiteiten in café
Sportzicht is gratis.
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Kerstverhaal, deel 1:

Een vurige kerstkalkoen uit België
Aalsmeer - Terwijl tante Stella druk
bezig was alles in een grote wokpan het komende kerstdiner tot een
waar culinair hoogstandje te verheffen, had oom Lucas de aftrekker ter hand genomen om de inhoud van de fles wijn alvast te laten ademen aan de vredige kerstsfeer, die er tot dan toe heerste bij
hun thuis. Op hetzelfde zelfde moment scheurde een klein rood tweedehands autootje met veel lawaai bij
hun de straat in. Het waren Bonmama en Nonkel Fien uit België. Met
manneke Pis en een fel knipperend miniatuur kerstboompje op de
boordplank, hadden ze hun ultieme
kerstgevoel mee over de grens genomen om het komende kerstfeest
gezellig in Holland te gaan vieren.
Maar nu eerst terug naar waarmee
het allemaal begon: Weken geleden
was er verpletterend nieuws uit Holland gekomen: Bonmama en Nonkel Fien uit Izegem waren uitgenodigd om bij hun ‘zuinige Ollandse familie’, zoals ze die altijd noemde, de kerstdagen door te brengen.
Bonmama besloot ‘iets speciaals’
voor bij het kerstdiner mee te nemen. Ze kreeg een fantastische ingeving toen ze Nonkel Fien tijdens
de jaarlijkse wielerronde voor amateurs om de kerk van Izegem in zijn
veel te strakke wielrennerstenue,
die zijn bolle buik omspande, op zijn
velo voorbij zag komen. Het zou een
kalkoen worden, geen gewone, nee,
zo’n grote dikke met van alles er op
en er aan, maar vooral erin! Nonkel
was heel wat gewend van Bonmama, maar om zo iets te vullen, nondedju! Nadat hij de dode kalkoen
geplukt had, waarbij de veren in het
rond vlogen, vulde Nonkel met veel
goesting het enorme beest van binnen op. Op het moment dat Bonmama even niet keek, stopte Nonkel als verrassing voor zijn Ollandse
vrienden er nog iets extra kleins bij.
Nadat de arme kalkoen weer keurig
was dichtgenaaid en aan alle eisen
van een volwaardig kerstgeschenk
voldeed, keek Bonmama tevreden en sprak de gevleugelde woorden: “Ik hoop dat het een plezant
en knallend feest wordt.” Toch rees
er nog een probleempje: Hoe kregen ze die gevulde kalkoen achter
in de kofferbak van hun kleine rode
autootje? Na het wonder in Bethlehem, geschiedde na zo’n 2000 jaar
wederom een tweede mirakel, maar
nu in het kleine Belgische plaatsje Izegem. Na lang en veel zweten
en soms hardop de Heer te hebben aangeroepen, sloot Nonkel Fien

eindelijk met een harde klap de kofferbak van zijn autootje. Hij lachte
schalks bij het horen van die klap.
Goed gemutst met rode kerstmutsen op, reden ze enige uren later
richting grens, waar ze halverwege
nog even een noodstop maakte bij
het laatste kapelleke langs de weg.
Ze knielden neer om de Heer te
danken voor zoveel goedheid, daarbij doelend op wat ze achter in hun
autootje als presentje meenamen.
Na een lange barre autorit, die Nonkel achteraf vergeleek met een van
de zwaarste Noordpool- expeditie
van de afgelopen jaren, kwamen ze
eindelijk met piepende remmen tot
stilstand bij de voordeur van tante
Stella en oom Lucas. Door het pardoes remmen van nonkel was Bonmama met haar snoetje voluit tegen
de vooruit gegaan, maar gelukkig
bleef de schade beperkt tot een fikse gezwollen rode neus. Nadat oom
Lucas Bonmama innig had omhelst
en verwelkomt, bleef de grap over
haar rode neus niet lang uit en wees
hij op de gelijkenis met het aloude
rendier Rudolf met zijn rode neus.
“Den Ollanders zijn echt plezant!”,
grinnikte Nonkel breeduit. Bonmama keek nu met een streng en veel
zeggend gezicht naar Nonkel: “Alé,
zotteke, haal gij eens den beest uit
de kofferbak.” Terwijl oom Lucas
van achter het raam nieuwsgierig
toe keek wat er voor verrassing uit
de kofferbak van het rode autootje
zou komen, begon Nonkel met zijn
eenzame strijd. Zeer lang heeft hij
in de winterse kou staan worstelen en pas diep in de avond klonk
er een bevrijdende kreet door de
stille besneeuwde straat: “Hij is geland!” Nadat Nonkel zijn handen en
voeten had opgewarmd bij een cvbuis, nam hij tenslotte eindelijk nog
wat rillend van de kou plaats aan de
feestelijk gedekte kersttafel. Later
die avond is er nog heel hard gelachen om hoe ze de kalkoen in hun
autootje hadden gekregen en de
grens mee hadden over ‘gesmokkeld’. Na de amuse van het huis en
de troebele groentesoep verhelderend tot zich te hebben genomen,
begon langzaam maar zeker de tijd
te komen voor het hoogtepunt van
de kerstviering: Het aansnijden van
de kalkoen! Vol trots werd het massale beest, gelegen op een zilveren schaal tussen groene slabladen,
door oom Lucas naar binnen gebracht. Het werd even stil aan tafel..
Met tranen in haar ogen bedankte
tante Stella Bonmama en Nonkel en
om de sfeer nog meer te verhogen

Nieuwe kerstkoning en -koningin

Spetterend kerstgala op
Wellant de Groenstrook
Aalsmeer - Rond de kerstdagen
waren er net als ieder jaar weer
diverse activiteiten in het feestelijk versierde gebouw van Wellantcollege vmbo de Groenstrook. Zo
hebben leerlingen gezamenlijk een
kerstontbijt verzorgd en werden er
kerststukjes gemaakt op de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Voor de examenkandidaten was
er donderdagavond een heus kerstgala georganiseerd. Donderdag 16
december was het jaarlijkse kerstgala voor de examenkandidaten
van Wellantcollege de Groenstrook.
In discotheek Bon Ami gingen om
20.00 uur de deuren open. Er stonden enkele prachtig geklede dames
in de sneeuw op hun hoge hakken
te wachten. Al snel arriveerde de
eerste arrenslee met twee paarden
er voor. Bij binnenkomst kregen de
leerlingen een welkomstglas alcohol vrije champagne om te toasten
en om op de foto te gaan. Op hoge
hakken of met colbert, de meesten

moesten toch wel erg wennen aan
hun outfit. Maar dit alles mocht de
pret niet drukken. Met elkaar maakten de leerlingen er één groot feest

stak oom Lucas tegelijkertijd enkele kaarsen aan rondom de machtige kalkoen die lag te pronken in
het vet. “Is hij niet mirakels mooi?”,
zei Bonmama met een ontroerende stem. Heel even flakkerden nu
door een zuchtje tocht enkele kaarsen als toortsen op en juist op dat
moment viel er, onopgemerkt door
de tafelgenoten, een stukje van de
brandende pit van een kaars op het
‘achterste’ van de kalkoen. “Proost,
op een spetterende feestmaaltijd
vanavond”, sprak Nonkel en hief het
glas. Onverstoorbaar sleep oom Lucas nu tot op het bot gedreven het
mes scherp, terwijl tante Stella en
Bonmama gespannen afwachtte.
Heel zacht, voor niemand hoorbaar,
kwam er af en toe een vreemd gesis uit het binnenste van de kalkoen.
Tergend langzaam had het kleine
stukje vuur van de kaarsenpit lont
geroken en kroop smeulend dieper
en dieper bij de ongelukkige kalkoen naar binnen. “En nu het hoogtepunt van de avond!”, riep Bonmama ongeduldig. Het scherpe blinkende slagersmes was tot op enkele centimeters van de hulpeloze kalkoen genaderd, maar het was net
of oom Lucas aarzelde. “Toe dan,
hij doet je heus niets meer, de kalkoen is dood”, stamelde tante Stella. Maar juist op dat moment bewoog heel even één van de vleugels
en tegelijkertijd steeg er een klein
rookwolkje tussen de dichtgenaaide buik van de kalkoen naar buiten.
“Hij leeft!”, schreeuwde Bonmama
ontzet en ze leek in zwijm te vallen.
“Ja en jij bent al jaren dood”, lachte
Nonkel zuur.
“Kom, kom”, suste tante Stella,”het
is kerst.” “Daarom juist”, lachte Nonkel. Er volgde een enorme knal. De
ijzige gil van Bonmama was in de
hele straat, nee, in heel de stad te
horen. “Dat noemen ze nu in Holland, een gillende keukenmeid”,
lachte oom Lucas. Ondertussen
hadden tante Stella en Bonmama
een goed heenkomen gezocht onder de vol gedekte kersttafel. Nog
geen seconde later werd de kalkoen als vanaf een raketbasis gelanceerd en gleed, zijn vleugels
wijd uitgeklapt, met een duizelingwekkende snelheid over het kerstkleed tussen de uitgestalde culinaire hoogstandjes door de lucht. De
vuurwerkpijl, die Nonkel als een extraatje voor den Ollanders in de kalkoen had verstopt, was voortijdig tot
ontbranding gekomen en het beest
vloog nu als een ongeleid projectiel rond in de kleine huiskamer. Tot
van. Er werd volop gedanst en gepraat aan de bar. Dit alles onder het
genot van een frisdrankje! Halverwege de avond werden de nominaties uitgedeeld voor de verkiezing
van de kerstkoning en kerstkoningin. De keuze was moeilijk, want er
waren vele jongens en meisjes, die
er prachtig gekleed uitzagen. Er kan
maar één winnaar uit de bus komen
en daarom was een speciale jury
uitgenodigd, de winnaars van het
vorige kerstgala. Sven overhandigde

ontsteltenis van tante Stella werden er vanuit het kot van de kalkoen nu ook nog allerlei ingrediënten, die Nonkel er met zoveel ijver
in had gestopt, naar buiten geslingerd. Heel voorzichtig durfde Bonmama van onder de tafel naar boven te kijken, maar het uitzicht op
de verwoesting werd haar ontnomen door een neervallend nieuw
soort ruimtetoetje dat haar verbaasde smoeltje druppels gewijs geheel
bedekte. Terwijl Nonkel in allerlei
vreemde bochten rondsprong om
het rondvliegende beest te vangen,
stond oom Lucas met zijn blinkende
scherpe slagermes in de hand het
tafereel verbijsterend gade te slaan.
“De familieband tussen ons en de
Belgen is toch vuriger dan ik dacht!”
Uiteindelijk dook de kalkoen, na een
spoor van sla, gehakt, tomaat en diverse inheemse gerechten in de kamer te hebben achtergelaten, voluit in de grote, rijk versierde kerstboom om tenslotte met een lege
maag tussen twee lachende engeltjes met hun gouden trompetjes te
belanden. Het was nu even stil, bijna vredig stil. Oom Lucas prikte met
de scherpe punt van het slagersmes
een stukje tomaat van het dressoir
en bracht het naar zijn mond: “Lekker, jullie missen wel wat.” Nonkel
was de klap van zijn ‘vurig extraatje’
nog niet te boven, maar Bonmama
en tante Stella hadden hun schuilplaats inmiddels voorzichtig verlaten en bekeken de aangerichte ravage. Tante Stella hief haar handen
ten hemel en liep uren later nog als
een kalkoen zonder kop door haar
huiskamertje. “Dat wordt nog heel
wat kuisen voor het nieuwe jaar”,
zei Bonmama toen ze overhaast de
voordeur bij hun Ollandse vrienden
achter zich had dichtgetrokken, intussen tante Stella en oom Lucas in
shock achterlatend met de vulling
van de kalkoen als kerstversiering
tegen het behang. Fier reed Nonkel in zijn rode occasie met de kalkoen op de voorbank richting grens,
in het besef dat alles wat je ergens
instopt er ook nog eens een keer
knallend uit moet. Hun laatste stop
voordat ze thuis waren in Izegem
was voor de douane. “Heeft u iets
aan te geven?” “Nee”, lachte Nonkel schalks, “we smokkelen alleen
vuurwerk, uit.”

Speciaal voor leden Rabobank

Swingend concert Chosen
Gospel Choir in St. Jan
Aalsmeer - In de maand december nodigt Rabobank Regio Schiphol haar leden uit voor het jaarlijkse kerstconcert. De kerstconcerten
van de Rabobank mogen zich altijd verheugen op grote belangstelling van de leden. Dit jaar werden
maar liefst vijf concerten georganiseerd om alle belangstellenden een
plaatsje te bieden. Rabobank Regio
Schiphol haalde dit jaar het Chosen Gospel Choir naar Kudelstaart.
Het Chosen Gospel Choir brengt op
een hoog semiprofessioneel niveau
black gospelmuziek en trad onder
andere op tijdens de ‘Vrienden voor
Amstel’ met Roel van Velzen en onlangs keken bijna 3 miljoen televisiekijkers naar hun optreden in The
Voice of Holland. Het koor staat onder de bezielende leiding van Vladimir Pairel. Hij speelde enige tijd als
eerste altviolist in het Amsterdams
Promenade Orkest en hij werkte als
componist en arrangeur onder andere samen met Trijntje Oosterhuis
en Total Touch. Het concert in Kudelstaart bruiste van energie door
de enorme muzikale en vocale kwaliteiten. Na afloop van het concert

werd met een hapje en een drankje
nog druk nagepraat.
Gratis lidmaatschap
De Rabobank is de enige bank in
Nederland waarvan men lid kan
worden. Landelijk is de Rabobank
de snelstgroeiende vereniging; ruim
1,5 miljoen klanten hebben inmiddels gekozen voor het gratis lidmaatschap. Wat houdt het lidmaatschap in? Naast invloed en zeggenschap krijgen leden exclusieve kortingen en aanbiedingen. Deze voordelen kunnen gelden voor Rabobankproducten, bijvoorbeeld de
ziektekostenverzekering. Verder organiseert Rabobank Regio Schiphol regelmatig lezingen en bijeenkomsten voor haar leden. Bovendien ontvangen leden een aantal
keer per jaar het gratis ledenblad
Dichterbij. Boordevol actuele informatie over financiële ontwikkelingen, tips, landelijk én lokaal nieuws.
Meer weten over het lidmaatschap
van de Rabobank? Vraag er naar
bij één van de adviseurs van Rabobank Regio Schiphol of kijk op
www.regioschiphol.rabobank.nl.

Even keek hij schuin naast zich en
knipoogde naar de kalkoen: “Van
een kale kalkoen kan zelfs een Ollander niets plukken!” Bonmama
lag in diepe sluimer vredig op de
achterbank en droomde al over een
knallend uiteinde bij hun thuis in
Izegem, over zes dagen, samen met
tante Stella en oom Lucas. Wordt
vervolgd!
door Gerard Zelen
de kroon aan de nieuwe koningin
Nathalie Bergmans en Samantha
aan de nieuwe koning Martin Stricker. Na de uitreiking ging het feest
in volle gang verder. Helaas komt er
ook altijd een einde aan de avond
en gingen de leerlingen om 24.00
uur glibberend, maar voldaan richting huis. Nu genieten van een welverdiende kerstvakantie, zodat de
leerlingen in het nieuwe jaar uitgerust aan hun tweede schoolexamen
kunnen beginnen.

Kerstnachtdienst in de ACG
Aalsmeer - Ook de Aalsmeerse
CAMA Gemeente zet haar traditionele Kerstnachtdienst op vrijdag
24 december voort! Dit jaar voor
het eerst in het prachtig verbouwde
Welland College in de Jac. P. Thijsselaan 18. Vanaf 20.30 uur staan de
poorten wijd open! Het programma, dat om 21.00 uur begint, is weer
zeer gevarieerd. Naast samenzang
begeleidt door de eigen zanggroep
en band is er een gastoptreden van
singer-songwriter Boudewijn Verburg. Zijn teksten zijn gericht op
Gods waarheid, Zijn onbaatzuchtige
liefde. De melodieën zijn gevarieerd,

toegankelijk, optimistisch, maar
ze hebben ook een zekere melancholie zonder dat dit afbreuk doet
aan de hoop die er altijd is. Daarmee kunnen ze gerust ‘hedendaagse psalmen’ genoemd worden. Verburg, wiens roots in Aalsmeer liggen, begeleidt zichzelf op de gitaar. De overdenking, die gehouden
wordt door Otmar Vrees, draagt de
titel ‘Thuis bij God’.
Op de tweede kerstdag, zondag 26
december, begint om 10.00 uur het
familiekerstfeest voor jong en oud
met thema ‘Geschikt voor God’. Allen hartelijk welkom.

Herderstocht op Fortboerderij
Aalsmeer - Fortboerderij Dijkzicht
in Aalsmeerderbrug organiseert op
kerstavond een herderstocht, waarbij de schapen naar de schaapskooi
worden gebracht. Ze blijven daar
dan tot het voorjaar.
Kinderen van 5 tot en met 12 jaar
zijn met hun ouders of begeleiders
van harte welkom. In de schaapskooi is een sfeervol programma
met kerstliedjes en een mooi verhaal. En natuurlijk chocolademelk.

Kerstgala op Westplas Mavo
Aalsmeer - Winterse kou, rode loper voor de ingang, de aula van het
MBO Aalsmeer in opperste kerstsfeer getooid en bovenal examenkandidaten in schitterende kerstgala kleding waren het decor van een
fantastisch feest op de Westplas
Mavo. De eerste afspraken bij de
plaatselijke kapsalons waren al weken terug gemaakt, alle leerlingen
waren gekleed in topgala kostuums
of oogverblindende, met zorg uitgekozen jurken. De limousines reden
af en aan om de leerlingen in passende stijl naar het gala te brengen.
De actieve ouderraad van de Westplas Mavo zorgde ervoor dat de aula
omgetoverd was in een sfeervol restaurant. Na het openingswoord van

de ceremoniemeester en het voorgerecht werd de dansvloer opgewarmd met een Engelse wals. Om
goed voorbereid op de vloer te kunnen verschijnen, stonden de lessen gymnastiek de afgelopen weken in het teken van stijldansen. Dit
was goed te merken, vol enthousiasme dansten de Westplas examenkandidaten zich door het gala heen.
Voor velen werden de hoge hakken
te veel van het goede en moesten
de panty’s het contact met de vloer
overnemen. Met een heerlijk voldaan gevoel verlieten de leerlingen
van de Westplas Mavo hun school.
Het kerstgala zal genoteerd worden
als één van de hoogtepunten van
2010 op de Westplas Mavo.

De herderstocht op vrijdag 24 december begint aan het einde van de
middag. Aanmelden is noodzakelijk
in verband met de organisatie, via
dijkzicht@boerbos.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestiging van deelname en de gegevens van het programma. Er wordt
een bijdrage in de kosten gevraagd.
De herderstocht wordt ondersteund
door Schiphol Area Development
Company.
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Kerstverhaal, deel 2:

Alles mag de lucht in!

Bijzonder kerstfeest op
basisschool De Hoeksteen
Aalsmeer - Niet in de kerk en niet
in de school. Voor de verandering
was er dit jaar door basisschool De
Hoeksteen voor een geheel andere opzet gekozen om kerst te vieren. Een avondwandeling langs een
tiental tafereeltjes waarmee het
kerstverhaal werd verbeeld. Beginnend bij een heraut op het kerkplein
die de kinderen en begeleiders in
groepjes op weg stuurde en eindigend bij het kerstkind in de stal.
Daar tussendoor waren er onder
meer een engelenkoor, de wijzen,
de volle herberg en koning Herodes
die de wandelaars het verhaal in

stukje vertelden. Het was een uiterst
sfeervolle manier om kerst te vieren. Dankzij het kerstbrood van de
C1000 was er ook nog iets lekkers
om de trek tijdens de wandeling te
stillen. De glühwein en warme chocomel na afloop zorgden voor een
gezellige afsluiting. Er waren bergen
werk verzet om het kerstfeest op
deze manier te vieren. Het regenachtige weer leek donderdag roet
in het eten te gooien, maar net op
tijd veranderde de regen in dwarrelende sneeuwvlokjes. Een mooier decor was zodoende niet denkbaar geweest.

Aalsmeer - Nadat Bonmama en
Nonkel Fien waren bijgekomen van
de kerstviering bij den Ollanders en
ze de kriekelaar met piek en al het
balkon op hadden gesmeten, waren
ze nu in volle voorbereiding van het
oud en nieuw.
Eerst zouden ze het in alle stilte vieren, met z’n tweeën, maar als er
voor tien miljoen euro’s de lucht ingaat, dan konden ze zelf toch ook
niet achterblijven.
Daarop hadden ze dan ook maar
besloten, om de herrie gelijk in huis
te halen en tante Stella en oom Lucas uit Broek op Langedijk uit te
nodigen bij hun thuis. “We houden het dit jaar rustig”, had Bonmama geruststellend en uitdrukkelijk op de uitnodiging mee vermeld.
Tante Stella en oom Lucas hadden
zich, op weg naar Izegem, ook bepaalt niet onbetuigd gelaten. Nog
snel had oom Lucas wat onschuldig kindervuurwerk gekocht bij de
plaatselijke kruidenier in Broek op
Langedijk en zonder enige nadenken open en bloot op de hoedenplank gelegd. Bij het naderen van
de grens viel het ze op dat er extra
veel douaniers liepen.
Fluitend en niets vermoedend
zwaaide ze naar de vele opgetrommelde gendarmes, die loerend in alle passerende auto’s op zoek waren naar verboden spullen. Net op
het moment dat oom Lucas in alle

rust een bekertje hete koffie uit de
meegebrachte thermosfles van tante Stella kreeg aangereikt, sprong
er een
gendarme met getrokken karabijn
voor hun auto. “Sta of ik schiet”,
schreeuwde hij in paniek. Verbaasd
draaide oom Lucas zijn autoraampje naar beneden en probeerde een
van de gendarmes zijn bekertje koffie aan te bieden, maar dat werd onmiddellijk als omkoping uitgelegd.
“D’r uit”, schreeuwde de chef van
de gendarmes en even later stonden tante Stella en oom Lucas wijdbeens en met hun vingers gespreid
over de motorkap van hun eend,
omsingeld door wel tien zwaar bewapende gendarmes als of ze een
stel gangsters waren. “Is dat autotje van uw persoon?”, vroeg de chef.
“Ja, wat dacht je anders, dat we zijn
komen liften”, antwoordde oom Lucas. Dat had oom Lucas beter niet
kunnen zeggen, want onmiddellijk
daarna voelde hij hoe de kolf van
een karabijn in zijn rug werd gedrukt, terwijl tante Stella hysterisch
begon te gillen bij het zien van zoveel geweld. “Kop dicht of ik haal de
batterijen uit uw kot.” Dat was pas
mannen taal, dacht oom Lucas en
keek zijn vrouw verwijtend aan. Gelukkig werd de soep niet zo heet
gegeten als hij werd opgediend en
na een nauwkeurig onderzoek en
de uitleg van oom Lucas, mochten

Kerstconcert en oratorium
Song of Joy groot succes

Kerstavond in
Oud Kath.Kerk

Kerstmorgen in
Ontmoetingskerk

Aalsmeer - vrijdag 24 december
wordt in de Oud Katholieke Kerk
aan de Oosteinderweg 394 een
kerstavonddienst gehouden. De
dienst begint om 21.00 uur en voorganger is pastor Jacob Spaans. De
samenzang wordt verzorgd door
Het Wijkerkoor en achter het orgel
neemt Niek Hermanides plaats. Na
afloop staan koffie en thee klaar.
Tijdens deze dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten
van de eigen Aalsmeerse kerk en bij
de uitgang staat een ton voor een
vrijwillige kerstgift voor de zeer hoge renovatiekosten (dak) van dit
unieke, bijna 150 jarige, kerkgebouw. De kerstavonddienst is tevens de laatste dienst van 2010. De
eerste dienst in het nieuwe jaar is
op 30 januari om 16 uur.

Rijsenhout - De Kerstmorgen-viering op zaterdag 25 december in de
Ontmoetingskerk aan de Werf heeft
dit jaar als thema: Ga je mee? In deze blijde dienst wordt in gedachte
mee gegaan met de herders om in
de stal het Kind te vinden.
Muzikale medewerking wordt verleend door André van Es op orgel,
Cock van der Luit en Sonja Verlinde op trompet en het speciaal voor
deze gelegenheid samengestelde
koortje ‘Los Angeles’.
Voorganger is dominee Frits Praamsma. Het wordt een viering voor
jong en oud; voor de allerkleinsten
is er oppas.
De dienst begint om 10.00 uur, maar
al vanaf 9.45 uur worden bekende
kerstliederen gezongen.

Kudelstaart - Op zondagavond 12
december gaf interkerkelijk koor
Song of Joy uit Kudelstaart een
kerstconcert in het kerkelijk centrum de Spil. De kerkzaal was voor
tweederde vol met bezoekers, die
voor aanvang van het concert al in
drommen stonden te wachten in
het restaurant. De zaal was prachtig versierd met kerstboom en verlichte kransen en tijdens het concert
werd zeer inspirerend gewerkt met
kleuren licht en lichtbewerkingen.
Het koor, dat onder leiding staat van
Ton van den Berg, zong zonder pauze aan één stuk door in samenwerking met de muzikale begeleider
Jaap van Muijden, die afwisselend
op het orgel en de piano de muziek
in handen had. Ook het slagwerk,
bediend door Wilko Roodenburg, en
de dwarsfluit, gehanteerd door Moniek Eigenhuis, werkten mee aan
een meerwaarde voor de muzikale begeleiding. Een extra ‘tintje’ aan
het concert werd gegeven door de
soliste Pia Schütz, die twee muziek-

stukken samen met het koor zong:
Sta op en schitter en Cantique Noel. Verder zong zij drie muziekstukken geheel solo waaronder Rejoice
Greatly van Händel uit The Messiah.
Pia is bekend van de televisieprogramma’s van de Evangelische Omroep, Nederland zingt. Ook zingt zij
veel met de meest bekende organisten van ons land. Na afloop van het
succesvolle concert werden boeketten bloemen overhandigd aan de
deelnemende musici en werd de in
de zaal aanwezige nieuwe dirigent
Hilbert Kamphuis even gevraagd
om naar voren te komen en zich
aan het publiek voor te stellen. Vanaf januari 2011 zal hij het koor gaan
leiden, omdat Ton van den Berg er
na meer dan 14 jaar voor gekozen heeft om met dirigeren te stoppen. Al met al was het een geweldige avond, welke met een gezellig
samenzijn onder het genot van een
hapje en een drankje werd afgesloten. Op zaterdagavond 18 december is door Song of Joy het prach-

Kerst met ‘Denk aan de Buren’
In de avond stond een tweede optreden gepland, in De Oude Veiling,
en de avond vol (kerst)-smartlappen heeft wel doorgang gevonden.
Het publiek genoot van de meezingers en er werd regelmatig luidkeels
meegezongen. De koorleden werden begeleid door accordeonist Cor
Trommel en brachten, in kersttenue,
een vrolijke kerstsfeer!

Mini pianoconcert in Bacchus

Aalsmeer - Zondag 19 december werd een stuk van het Raadhuisplein, ondanks de bittere kou,
een plek van warmte, verbondenheid en licht. De eerste troostboom
in Aalsmeer was een daverend succes. Vele mensen stroomden toe.
Allen met een eigen reden om een
beetje troost te halen: Rouw, verdriet, eenzaamheid, gemis of uit pure liefde voor de dierbare overledenen. Vele lichtjes werden aangestoken, een bijzonder en mooi moment. Het samen zijn en te delen in

het verdriet heeft velen gesterkt in
deze moeilijke tijd. Zes dames van
het Davanti koor vertolkte in Charles Dickens stijl, warme kerstliederen die de barre kou een beetje deed temperen. Voor het innerlijke van de mens werd een heerlijke
warme chocolademelk geschonken
en de aanwezigen werden getrakteerd op een kerstkransje. Iedereen was dankbaar voor dit bijzondere uurtje en heeft de wens uitgesproken voor weer een troostboom
in het nieuwe jaar.

tige Kerstoratorium van Johan Bredewout uitgevoerd in de Oosterkerk
in Leimuiden. Vóór de pauze werden een aantal traditionele kerstliederen ten gehore gebracht met een
mooi muzikaal intermezzo en na de
pauze was het kerstoratorium aan
de beurt, dat in z’n geheel gedurende 45 minuten werd uitgevoerd. De
muzikale begeleiding was nog uitgebreider dan zondag 12 december.
Naast de organist Jaap van Muijden
werd ook medewerking verleend
door Peter van Dongen op piano en
Leen Borst op trompet. Ook werkten Wilko Roodenburg op slagwerk
en Moniek Eigenhuis op dwarsfluit weer mee. Het gehele oratorium werd aan elkaar gepraat door de

door Gerard Zelen
spreekstem van dominee Rob Poesiat uit Kudelstaart. Voor Ton van
den Berg was dit dus het allerlaatste concert dat hij samen met Song
of Joy heeft uitgevoerd als dirigent.
Dit jaar rest nog één medewerking
van Song of Joy en wel aan de kerkdienst op kerstavond 24 december in Huize Bornholm te Hoofddorp. Deze dienst vangt om 19.00
uur aan en is voornamelijk bedoeld
voor de bewoners van het Huis. Op
dinsdag 4 januari houdt het koor
een nieuwjaarsreceptie voor alle leden. Vanaf 11 januari kunnen nieuwe leden zich weer aanmelden. Kijk
voor meer informatie op de website
www.songofjoy.nl of neem contact
op via 06-11532820.

Radio Aalsmeer kijkt op
1e kerstdag terug op 1993

Aalsmeer - De decembermarkt in
het Centrum kon afgelopen vrijdag 17 december wegens hevige
sneeuwval geen doorgang vinden.
Standhouders konden niet naar
Aalsmeer komen en haakten logischerwijs af. Smartlappenkoor Denk
aan de Buren zou optreden tijdens
de decembermarkt, maar ook deze
dames en heren werden afgezegd.

Veel mensen bij 1e troostboom

ze hun reis voortzetten. De gendarmes hebben na dit incident met die
twee zotte Ollanders de grens voor
goed vrijgegeven. Het verloop van
de tocht verliep verder zonder enig
oponthoud en al gauw reden ze het
lommerrijke plaatsje Izegem binnen. Na bij aankomst innig te zijn
omhelst door Bonmama en Nonkel
Fien zaten ze nu vrolijk op de canapé met een vers taske koffie na
te praten over hun avontuur bij de
grens, nog nalachend over het incident. Toch was Nonkel er niet helemaal met zijn hoofd bij. Zenuwachtig liep hij af en toe van binnen naar
buiten. Terwijl hier en daar voortijdig
door baldadige jongens al wat losse vuurpijlen de lucht in werden geschoten, keek hij wat angstig naar
zijn tuinschuurtje. “Nu al zenuwachtig Nonkel, er zijn nog tien minuten te gaan”, zei tante Stella. “Nonkel heeft gelijk, ik ga ook mijn vuurwerk vast klaar leggen”, en zenuwachtig verdeelde oom Lucas de partij naast zich op de grond. Nu was
Nonkel helemaal niet meer te houden en rende op zijn sloffen naar
buiten richting tuinschuurtje.
Bonmama en tante Stella stonden
binnen voor het raam al vrolijk te
zwaaien met de van oom Lucas gekregen kindersterretjes. “Nog vijf
minuten”, brulde oom Lucas naar
Nonkel. “Nog vier minuten.” En daar
was eindelijk Nonkel. Met zijn han-

den vol met vuurpijlen, kanonskogels en voetzoekers strompelde hij
het huis binnen. “Nog drie minuten.” Het zweet stond Nonkel nu op
zijn voorhoofd, terwijl de klok op het
televisiescherm de laatste minuten
van het oude jaar wegtikte. “Nog
twee minuten.” “Goed vasthouden
en vooral bij het openen naar buiten
richten.” Schreeuwde hij tegen Bonmama en tante Stella terwijl hij ze
een grote vuurpijl in elke hand drukte. “Nog 1 minuut.” “Moeten we elkaar nog wat wensen voor het nieuwe jaar?”, riep oom Lucas. Te laat!
De Big Ben vanuit Londen, de torenklok van de Sacre Coeur uit Parijs en de kerkklok uit Izegem sloegen bijna twaalf keer. “Nog een halve minuut.” “Blijf vasthouden”, riep
Nonkel Fien tegen tante Stella en
Bonmama en met uiterste precisie
ontstak hij exact om twaalf uur het
voor hem mooiste en grootste vuurwerk dat Izegem en Broek op Langedijk ooit hadden gezien. Terwijl
oom Lucas zich een krenterige oliebol liet smaken, keek hij met Nonkel
Fien, naast twee paar lege schoenen van Bonmama en tante Stella,
omhoog naar de hemel. “Ik zei nog
zo tegen ze: Op tijd loslaten!” Oom
Lucas klopte Nonkel Fien nu berustend op zijn schouders: “Alé zotteke, alles wat oud is mocht vanavond
de lucht in.”
Bonmama en tante Stella genoten
van boven af, zonder oom Lucas en
Nonkel Fien, van het vuurwerk beneden hen en tegelijkertijd spraken
ze af om de volgende kerst en oud
en nieuw toch maar gewoon weer
ieder thuis te vieren.

Aalsmeer - Afgelopen maandagavond was het gezellig druk in cultureel café Bacchus. De twaalf pianoleerlingen van Wilma Broere gaven een mini kerstconcert. De sfeer
zat er goed in. Veel ouders, oma’s,
opa’s en andere familieleden en
vrienden hadden de sneeuw getrotseerd om naar de kinderen te komen luisteren en kijken. De kinde-

ren hadden allemaal enkele kerstliedjes ingestudeerd. Ook al werden
hier en daar wat foutjes gemaakt,
het mocht de pret niet drukken.
Wilma sloot het concert af met een
zelf samengestelde kerstmedley en
heeft al haar leerlingen nog verblijd
met een presentje. Na afloop was er
koffie en thee. Het was een gezellig
samenzijn.

Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft
op beide kerstdagen de programmering enigszins aangepast. Op
eerste kerstdag gaan de programma’s Gospeltracks en het Ouderenprogramma op de gebruikelijke uren tussen 10.00 en 12.00 uur
gewoon door. Het meest in het oog
springend programma wordt daarna uitgezonden. In een show van
ruim vijf uur wordt tussen 12.00 en
18.00 uur teruggeblikt naar het jaar
1993. In dat jaar werden circa twintig Aalsmeerse koren en muziekgezelschappen bezocht en hun muzikale verrichtingen werden vastgelegd dankzij de medewerking van
Leen Mulder en Piet van Groen. Het
leverde een mooi afwissend muzikaal pallet op en de uitzending werd
tijdens de kerstdagen in 1993 bijzonder goed beluisterd, zo wist presentator Jan van Grieken zich nog
te herinneren. Wie wat bewaart die
heeft wat en vandaar dat de programmaleiding besloten heeft die
mooie herinneringen nog eens te
laten herleven. Na een inleiding
door toenmalig voorzitter Joop van
der Jagt en een kerstboodschap van
burgmeester Joost Hoffscholte roepen namen als de Lijnbaanzangertjes, Con Amore, Accordeonvereniging Het Oosten, Vivace, Kunst en
Strijd, de Mirakeltjes, Sursum Corda, Sonority, Davanti, St, Caecilia,
Divertimento, Doopsgezind Kerkkoor, AQRY, Bindingskoor, Evondo, Accordeonvereniging Furiant,
Aalsmeers Oratorium Vereniging, Interkerkelijk Koor Caritas, Aalsmeers
Harmonie, Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer en het Hervormd Kerkkoor nostalgische herinneringen op.
Hoe klonk het zeventien jaar geleden? Naast muziek en zang werden
ook tal van kerstwensen door de di-

verse gezelschappen uitgesproken.
Na 18.00 uur staat de programmering natuurlijk ook in het teken van
kerstmis en presentator Jan Gravesteijn (bekend van het maandagavondprogramma Dragnet) neemt
de luisteraars mee in een geheel eigen kerstsfeer en krijgt daar de nodige assistentie bij. Het wordt zeker een verrassende avond boordevol afwisseling. Op tweede kerstdag gaan het levensbeschouwelijk
programma, het programma Intermezzo en Pennies from Heaven op
de gebruikelijke tijdstippen tussen
10.00 en 13.00 uur de lucht in. Tussen 13.00 en 20.00 uur zullen diverse programmamakers er voor zorgen dat er zoveel mogelijk live wordt
uitgezonden. Tussen 15.00 en 18.00
uur zal in ieder geval Hendrik Roozen zijn opwachting maken. Vanaf 20.00 gaat het programma Nerd
Alert tot middernacht de lucht in.
Radio Aalsmeer is op diverse manieren te beluisteren: via de kabel (99.0
MHz), via de ether (105.9 MHz), via
de livestream en via uitzending gemist: www: radioaalsmeer.nl, tel.
0297-325858.

IJsbaan in Oost
voor jeugd
Aalsmeer - Ben je niet ouder dan
15 jaar? Kom dan op woensdag 29
december naar Albert Heijn aan het
Poldermeesterplein in Oost. Er kan
van 12.00 tot 18.00 uur geschaatst
worden op de schaatsbaan. De kinderen hun eigen schaatsen meenemen, maar er zijn schaatsen beschikbaar.
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Vrijdag afgelast door (te) veel sneeuw

Decembermarkt
IN HET KLEIN EEN DAG LATER!
Aalsmeer - Een beetje sneeuw is leuk, heel sfeervol tijdens een december- of kerstmarkt, maar met zoveel sneeuw als afgelopen vrijdag uit de lucht kwam, is niets mee te beginnen. De kramenbouwers hebben nog geprobeerd de markt in het Centrum op te bouwen, maar in de loop van de ochtend kreeg de organisatie steeds
meer afzeggingen van standhouders die het niet zagen zitten om
naar Aalsmeer te komen of die in de file stonden en meldden zeker
te laat te komen. De Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum kon
niets anders doen dan de markt af te lasten. Veel bezoekers had de
markt overigens ook niet getrokken. Het was rustig op straat, wie de
auto niet hoefde te gebruiken, liet deze veelal staan en koos voor een
wandeling. Om toch enigszins tegemoet te komen aan het publiek,
is zaterdag de decembermarkt toch gehouden, zei het in het klein,
met zo’n tiental kramen. Met een levensgrote Kerstman en een evenzo grootte sneeuwman, geplaatst aan beide zijden van de Zijdstraat,
werden bezoekers welkom geheten. Wat vooral aftrek vond? Handschoenen, sjaals en petten, want het was koud en veel belangstelling was er voor de kramen met warme lekkernijen als stroopwafels,
erwtensoep en warme glühwein. Met foto’s een terugblik, want door
de sneeuw was het wel heel sfeervol op de (verlate) decembermarkt!
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Ophelialaan is sneeuwvrij

Geheugenspreekuur maandag!

Aalsmeer - De laatste weken is er
veel sneeuw gevallen. Ook in de Ophelialaan. Maar gelukkig is de Ophelialaan sneeuwvrij. Boodschappen doen is dus heel makkelijk bij
alle winkels in de Ophelialaan. Ook
de parkeerplaatsen zijn schoongemaakt.
Meerdere keren is er aan de gemeente gevraagd om te strooien. Maar omdat het strooizout erg
snel gaat de laatste tijd, en alleen de
hoofdwegen gestrooid worden, was
er geen zout voor de Ophelialaan.

Aalsmeer - Iedereen vergeet wel
eens wat, een naam, een afspraak,
een telefoonnummer of de boodschappen. Wanneer ouderen iets
vergeten, denken ze al snel aan dementie, maar er kan ook een andere
oorzaak zijn. Vergeetachtigheid kan
ook veroorzaakt worden door andere ziektes, door vermoeidheid, door
een depressie, door stress, of door
medicatie. Om de oorzaak van vergeetachtigheid te achterhalen kunnen ouderen langskomen op het
geheugenspreekuur.
Op het geheugenspreekuur in
Aalsmeer kunnen ouderen terecht
met al hun vragen en klachten over
hun geheugen, al is het maar ter geruststelling. Vaak is er aan vergeet-

De winkeliers hebben de handen
in elkaar geslagen en zelf een bedrijf in de arm genomen. Dit bedrijf
heeft de hele straat en de parkeerplaatsen schoongeveegd. Dus het is
heerlijk parkeren in de Ophelialaan
terwijl de laatste kerstboodschappen gedaan worden. Niet meer duwen om de auto uit de parkeerplaats te krijgen, maar gewoon, onbezorgd boodschappen doen. Dat is
wat de winkeliers van de Ophelialaan voor ogen hebben en dat is nu
ook werkelijkheid.

Sneeuw en vorst zijn rampzalig
voor Nederlandse export
Aalsmeer - Het barre winterweer is
schadelijk voor de Nederlandse export van bloemen en planten. Dat
meldt de VGB, de brancheorganisatie voor de groothandel in die producten. Sneeuw en gladheid zorgen
voor grote vertragingen in het transport en minder verkoop in winkels.
Kerst zorgt altijd voor een piek in
de verkoop van sierteeltproducten,
maar dit jaar lijkt het weer roet in
het eten te gooien.
“Het is een ramp”, zegt lijnrijder
Henk Knipscheer in Rijnsburg, die
bloemenwinkels ini Duitsland bevoorraadt. “Het is in jaren niet zo
extreem geweest. De prijzen zijn,
zéker voor de kerstweek, door de
bank genomen ook nogal laag”. Op
Schiphol stonden maandag nog veel
zendingen voor verre bestemmingen, zoals Amerika en het MiddenOost vast, die in de loop van vorige week al hadden moeten vertrekken. Directielid Harry Brockhoff van
de Dutch Flower Group (DFG), met
tientallen bedrijven de grootste Nederlandse exportonderneming in de
sector, spreekt over een forse schadepost voor de bedrijfstak. De afzet
van snijbloemen was bij DFG vorige week 18 procent lager dan vorig jaar. “Vooral supermarkten zijn
op de rem gaan staan”, zegt hij. “Die
zijn bij dit weer te onzeker over hun
verkoop aan de consument. Importerende groothandel bestelde wel,
maar veel ervan kwam sterk vertraagd en vaak gewoon te laat aan,
bijvoorbeeld op zaterdag in plaats
van vrijdag. Dat is fnuikend in deze branche”.
Ook andere bloemenexporteurs
klagen over omzetverlies en grote vertragingen. “Een van onze wagens stond bijvoorbeeld zeven uur
lang vast in Zuid-Duitsland”, ver-

telt directeur Marius Dekker van
De Gooijer International. Eerder al
gebeurde dat in Frankrijk. En als
de bloemen eindelijk in de winkel
staan, worden ze matig verkocht,
omdat veel mensen er door de kou
niet heen komen. Bovendien is vorst
een vijand van snijbloemen. Dekker:
“Een bevroren boeketje kun je weggooien”. De relatief lage prijzen waren een gevolg van de stagnerende vraag. Maandag leken de wegen in grote delen van Europa, waar
het zwaartepunt van de export ligt,
over het algemeen berijdbaar, maar
de exporteurs kijken met angst en
beven naar de weerberichten. Een
probleem voor de bloemenlogistiek
is ook dat Duitsland, nog steeds de
grootste exportmarkt, in verband
met de weersomstandigheden een
rijverbod voor vrachtwagens van
meer dan 7,5 ton heeft ingesteld. De
afzet van planten liep wat minder
schade op, doordat die al eerder op
gang kwam. Maar plantenexporteur
Waterdrinker meldt dat het weer vorige week wel degelijk voor vertraging heeft gezorgd.
“Op dit moment zijn sommige wegen in bijvoorbeeld Oostenrijk afgesloten. Dat betekent vaststaan
of omrijden en dus veel vertraging.
Ook op onze logistiek heeft het
weer wel degelijk invloed”, zegt een
woordvoerster.
Plantenhandelaar John Peters, gespecialiseerd in levering van arrangementen aan zowel binnenlandse handelaren als exporteurs, heeft
nog weinig van het weer gemerkt.
Tot nu toe zijn geen bestellingen geannuleerd. “De exporteurs gaan er
dus mee rijden, maar het is nog de
vraag of hun afnemers alles kwijt raken. Als dat niet gebeurt, gaat het
daarna natuurlijk haperen”, zegt hij.

23 Geslaagden voor Jeugd
E.H.B.O. examen op De Brug
Aalsmeer - Vanaf de start van het
nieuwe schooljaar oefende groep 8
van basisschool De Brug wekelijks
om de lesstof van de Eerste Hulp Bij
Ongelukken onder de knie te krijgen. De jongens en meiden bestudeerden de opbouw van het menselijk lichaam, de bloedsomloop, het
spijsverteringskanaal, de ademhaling, het skelet en de huid. Levensreddende handelingen, zoals de
stabiele zijligging, de verslikkingsgreep van Heimlich en de noodvervoersgreep van Rautek moesten ze
heel goed kunnen uitvoeren. Wondbehandeling, allerlei soorten verbanden aanleggen, wat doe je bij
brandwonden en hoe behandel je
iemand, die een giftige stof heeft
ingeslikt? Het kwam allemaal aan

bod. Na veel theorie en praktische
handelingen beoefenen kon examen afgelegd worden.
Tijdens het examen op donderdag
16 december moesten de soms zenuwachtige leerlingen vertellen en
laten zien wat ze hadden geleerd.
Gelukkig kon de examencommissie hen aan het einde van de middag mededelen, in samenzijn met
de uitgenodigde ouders, dat iedereen geslaagd is.
Juf Jorie en juf Thea werden bedankt voor hun enthousiaste inzet
met een fraai boeket en een bon.
Het is een prettige gedachte, dat
er in Aalsmeer 23 nieuwe Jeugd
E.H.B.O.-ers rondlopen die, als het
nodig is, hulp kunnen bieden bij een
ongeval.

Speciale cursus voor werkende
mantelzorgers in Amstelland
Amstelveen - Bent u een werkende
mantelzorger en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Het Mantelzorg Steunpunt heeft voor werkende mantelzorgers een speciale
cursus opgezet.
Na de cursus heeft u de kennis en
de vaardigheden om al uw werk en
zorgtaken op een voor u zo prettig
mogelijke manier te combineren. De
cursus wordt op vier dinsdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in januari ( 4, 11, 18 en 25) gegeven. Locatie is het hoofdgebouw van Amstelring aan de Laan van de Helende Meesters in Amstelveen. Al-

le deelnemer krijgen een cursusmap
die ook als naslagwerk kan dienen.
Tijdens de bijeenkomsten inventariseert u knelpunten binnen uw eigen
werk en privésituatie. Deze knelpunten vormen de bouwstenen voor
het plan van aanpak dat u gedurende de cursus maakt.
U maakt (thuis)opdrachten waarbij
u nadenkt over en werkt aan concrete haalbare oplossingen. Om u
hierbij te ondersteunen krijgt u informatie over onder andere wetgeving en communicatie en verwerft
u meer inzicht in draagkracht en
draaglast.

achtigheid wel wat te doen. Op het
geheugenspreekuur geeft een speciaal getrainde verpleegkundige
kosteloos advies en tips om met de
problemen om te gaan.
Mocht er iets ernstigs aan de hand
zijn, dan weet de verpleegkundige ook waar verdere hulp te vinden
is. Het geheugenspreekuur wordt
gehouden op de vierde van elke
maand in wijksteunpunt Seringenhorst in de Parklaan 27 en het eerstvolgende geheugenspreekuur is op
maandag 27 december van 14.30 tot
16.00 uur. Wie het geheugenspreekuur wil bezoeken, wordt verzocht,
tevoren een afspraak te maken bij
Wijksteunpunt Seringenhorst via
0297–344094.

Buenting Dancers draaien
warm in zand van The Beach

Schilderij voor beroepsvisser
Aalsmeer - Beroepsvisser Theo
Rekelhof uit Kudelstaart is vorige
week blij verrast door kunstschilder en dorpsgenoot Daphne Klein.
Hij mocht een portret van zichzelf
in ontvangst nemen. Het schilderij
is tot stand gekomen nadat Daphne een dag had mogen ervaren wat
het werk van een visser inhoudt:
Van het binnenhalen van de fuiken
op de Kleine Poel, tot het roken en
fileren van de paling. Theo is visser
in hart en nieren en het gaat hem
daarom enorm aan het hart dat het

steeds moeilijker wordt om een boterham te verdienen in dit prachtige
ambacht. Gelukkig kan hij zijn kennis op een enthousiaste en levendige manier overbrengen en wordt hij
regelmatig gevraagd voor lezingen
en workshops. Het schilderij, dat
heel goed het oergevoel weergeeft
van de man die zijn vangst binnenhaalt, gaat een plek krijgen in de
winkel, zodat ook Theo’s klanten ervan kunnen genieten.

Aalsmeer - Van 5 tot 9 januari vormt The Beach aan de Oosteinderweg het decor voor het eerste indoor CEV Satellite beachvolleybaltoernooi in de geschiedenis.
Voor het toernooi wordt The Beach
volledig omgetoverd tot een indoor
beachvolleybal stadion van wereldformaat. Er komt één speelveld
met daar om heen tribunes waardoor toeschouwers niets hoeven te
missen van het spektakel. Het entertainment programma tijdens de
wedstrijden met DJ, speaker en
danseressen, maakt het kijken naar
beachvolleybal een belevenis voor
jong en oud.
Afgelopen week hebben maar
liefst vier wedstrijd streetdance en
hip-hop teams in de leeftijd van
7 tot en met 18 jaar van Buenting
Sport geoefend op het zand in The
Beach. Zij gaan namelijk van vrijdag 7 tot en met zondag 9 januari tijdens en tussen de wedstrijden
diverse streetdance- en dans optre-

dens verzorgen. “Het dansen in het
zand is een stuk zwaarden dan op
een harde ondervloer”, vertelt Carrol Buenting. Dit viel voor de meiden
dan ook wel een beetje tegen. Dat
zal in januari niet meer opvallen bij
de toeschouwers, want de 40 meiden onder leiding van coach Jasmina Kazlagic gaan voor honderd procent voor deze uitdaging. Naast het
kijken naar de wedstrijden, worden
voor de jeugd tijdens het toernooi
verschillende side events georganiseerd. Zo worden diverse beachvolleybal clinics door topspelers voor
de jeugd georganiseerd en zal Carrol Buenting (op zaterdag 8 januari) een streetdance workshop geven
voor de jeugd De kinderen die deze
workshops gaan volgen maken ook
nog kans om op het Center Court
een optreden te geven aan alle toeschouwers en deelnemers! Hou
de website van The Beach (www.
beach.nl) in de gaten voor meer informatie en de aanvangstijden.

Margreet Klijn

Vernieuwing in informatieverstrekking FloraHolland
Aalsmeer - FloraHolland heeft haar
informatiebeleid het laatste jaar
stap voor stap aangescherpt. Binnenkort wordt die aanscherping
zichtbaar: vanaf januari 2011 gaat
FloraHolland anders met informatie
om. De veiling gaat de kwaliteit van
informatie verbeteren, maar gaat tegelijk minder data beschikbaar stellen. Voor informatieverstrekking
heeft de veiling nieuwe spelregels
gemaakt.
Bij FloraHolland is veel informatie
beschikbaar over de aanvoer, prijzen en transacties van bloemen en
planten. Voor ondernemers in de
(inter)nationale sierteeltmarkt is deze informatie waardevol. Aanvoerders krijgen op basis van deze informatie een goed beeld van de eigen
prestaties en de positie op de marktplaatsen van FloraHolland. Voor kopers wordt het aanbod transparant
gemaakt via het klokaanbodsoverzicht en de digitale aanbodsbanken
voor bloemen en planten. Aanvoerders en kopers geven wel steeds vaker aan, dat persoonlijke- en prijsinformatie bij de veiling in veilige handen moet zijn. FloraHolland onderschrijft dat, en heeft daarom het informatiebeleid aangescherpt. Daarbij blijft ‘Goed kunnen ondernemen met informatie’ voorop staan,
zonder dat dit mag leiden tot ongewenste effecten voor individuele partijen. De aanscherping wordt
in 2011 steeds verder zichtbaar. De
veiling publiceert niet langer informatie over prijs, aanvoer en omzet
op cultivarniveau. Informatie over
aantallen en prijzen van producten die verhandeld zijn via FloraHolland Connect, wordt niet langer

via standaardrapportages openbaar
gemaakt. Informatie die concurrentiegevoelig is, niet representatief is,
of waaruit individuele telers herleidbaar zijn, gaat evenmin naar buiten. Niet-representatieve informatie ontstaat bijvoorbeeld als de optelling van heel verschillende sorteringen met bijbehorende prijsverschillen een weinig zeggend gemiddelde oplevert, of als de productprijs
inclusief toegevoegde waarde wordt
geregistreerd.
Kwaliteitsslag met maatwerk
Ook voor medewerkers van de veiling brengt de aanscherping van het
informatiebeleid veranderingen met
zich mee. Medewerkers gaan steeds
bewuster om met commerciële informatie, en hebben alleen nog toegang tot die gegevens die voor hun
werk relevant zijn. Uitgangspunt is,
dat ondernemen met informatie de
aanvoerder in de beste verkooppositie moet brengen en dat FloraHolland tegelijkertijd de belangen van
haar relaties beschermt door zorgvuldig met commercieel gevoelige informatie om te gaan. Gelijktijdig met de afscherming van informatie maakt FloraHolland een kwaliteitsslag in de informatievoorziening door telers en kopers kwalitatief betere informatie-op-maat te
leveren. Dienstverlening van de afdeling Marktinformatie en Marktanalyse en het nieuwe Marktinformatiepakket van FloraHolland Connect zijn hiervan concrete voorbeelden. Daarmee kunnen telers, klanten en medewerkers van FloraHolland zo goed mogelijk inspelen op
marktkansen.

Kerstavond met Hucksters
Uithoorn - Aankomende kerstavond, vrijdag, 24 december spelen de Hucksters uit Rijsenhout in café Drinken En Zo in het centrum van Uithoorn. De
aanvang is rond de klok van 21.00 uur. Uiteraard staan er naast het gebruikelijke stevige werk ook weer kerstrocksongs op het programma! Dus, trotseer
de sneeuw en kou en kom in de warme kerstrocksfeer met de Hucksters in
Drinken En Zo! De toegang is gratis.

Luisteren naar klassieke muziek
Aalsmeer - Binnenkort start bij voldoende belangstelling een nieuwe cursus Luisteren naar klassieke muziek. In totaal tien bijeenkomsten worden vele muziekstukken besproken en beluisterd. VITA wil meer muziekliefhebbers nader kennis laten maken met klassieke muziek. Iedereen van 55 jaar en
ouder die belangstelling heeft voor
muziek en zijn ervaringen wil delen met anderen is welkom. Met anderen naar muziek luisteren kan de

beleving van muziek verhogen. De
groep bestaat uit maximaal 14 deelnemers. Er is plaats voor nieuwe belangstellenden. De bijeenkomsten
worden begeleid door Jan Swart. Hij
bestudeerde jarenlang de klassieke
muziek. Eerste cursusdag is maandagmiddag 10 januari van 14.00 tot
16.00 uur in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. De kosten
zijn 42,50 euro voor 10 lessen. Informatie en aanmelden bij VITA, tel.
0297-344094.

Start cursus Afrikaanse
percussie in Aalsmeer
Aalsmeer - Met Afrikaanse percussie, oftewel djembé, kun je je
heerlijk uitleven. Bezig zijn met ritme en muziek zorgt ervoor dat je
alle zorgen vergeet. Djembé staat
voor saamhorigheid en gezelligheid.
Djembé spelen is dus meer dan alleen maar muziek maken! Djembé leraar Kelsie uit Aalsmeer, richtte twee jaar geleden de Djembikkels op. Djembikkels verzorgt workshops Afrikaanse percussie op maat
bij bedrijven, op (kinder)feestjes en
op scholen. Djembikkels is ook een
band bestaande uit tien enthousiaste spelers. Zij treden overal waar
ze worden gevraagd op: Op braderieën, markten, festivals. zomer- en
verjaardagsfeesten. Vorig jaar trad

Djembikkels onder andere op in
het AMC-ziekenhuis en in de Efteling. De lessen worden gegeven in
een prachtige nieuwe locatie aan
de Legmeerdijk. Nu Kelsie beschikt
over deze ruimte wil hij meer mensen laten kennismaken met de Afrikaanse trommel.
In januari 2011 start een nieuwe beginnersgroep en er is nog plaats
voor mensen die zich willen aansluiten. De lessen zijn op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur aan
de Legmeerdijk 209. Informatie over
de cursus en workshops is te vinden
op www.djembikkels.nl.
Aanmelden kan via info@djembikkels.nl of telefonisch bereiken via
06-21430219.

Zilveren pluim van politie
Aalsmeer - Twee oplettende burgers hebben donderdagmiddag 9
december de zilveren pluim uitgereikt gekregen. Hoofdcommissaris
Welten reikte dit nieuwe symbool
voor oplettendheid uit aan twee
doortastende vrouwen. Beide dames, moeder en dochter, waren onlangs in Amsterdam West getuige
van de diefstal van een motorfiets.
Dankzij hun alertheid en vasthoudendheid kon de politie twee motordieven aanhouden. Eén van de
verdachten bleek zelfs een berucht
veelpleger.

De pluim is een verzilverd kleinood,
in het leven geroepen om te onderstrepen dat iedereen op zijn of haar
eigen manier kan bijdragen aan een
omgeving waarin mensen op een
prettige en veilige manier kunnen
samenleven.
De betrokkenheid van burgers bij
hun eigen veiligheid én die van hun
omgeving is helaas nog niet altijd
vanzelfsprekend. Met de pluim laat
de politie haar dank en waardering
blijken aan burgers die op dat gebied een uitzonderlijke prestatie
hebben geleverd.
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In 5 dagen 3000 kilometer in een
auto van 500 euro voor goed doel!
Aalsmeer - The Carbage Run 2011
is de derde versie van een autorit in auto’s van maximaal 500 euro. In vijf dagen tijd dient 3000 kilometer afgelegd te worden in de naar
eigen inzicht versierde en gepimpte
auto’s. Team Lion Rouge, bestaande uit Erwin en Marcel Wiesenfeld,
is één van de 250 deelnemende
teams en zal met de rit geld inzamelen voor kinderdagcentrum De Lotusbloem in Aalsmeer. Hoe plezier,
gek doen en een groot hart voor
bijzondere kinderen samen komen
in een unieke rit naar Noorwegen.
“The Carbage Run is een fantastisch
avontuur door Europa van vijf dagen
in een auto, die niet meer dan 500
euro mag kosten. Het is geen race
tegen de klok, het gaat vooral om
veel plezier maken”, zeggen Erwin
en Marcel. Al voordat de deelnemers aan de start verschijnen, hebben ze de eerste uitdaging te pakken. Ondanks het feit de auto goedkoop moet zijn, daagt de organisatie de deelnemers uit om niet met
zomaar een oud brik aan te start te
verschijnen.
‘Use your imagination! Gebruik je
verborgen talenten en creativiteit
en verschijn met het meest originele voertuig aan de start’, is te le-

zen op www.carbagerun.nl. En dat
werd gedaan de afgelopen jaren.
Een bonte stoet van auto’s trok door
Europa in 2009 en in 2010. Edition
2011, van 25 tot en met 29 juli aanstaande, is de derde editie van The
Carbage Run.
In 2009 waren er 64 deelnemende
auto’s en het tweede jaar was het
aantal al gestegen tot 215 auto’s.
In 2011 kunnen maximaal 250 auto’s aan de start verschijnen. Binnen ruim een week na opening van
de inschrijving was dit aantal al gehaald.
Naar Scandinavië
Na de eerste twee jaar een flink
aantal landen van Oost- en ZuidEuropa te hebben gezien, gaat de
tocht nu noordwaarts naar Scandinavië. De prachtige landschappen
en geweldige wegen maken het
avontuur nog mooier. In vijf dagen
doorkruizen de deelnemers Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Een rit van totaal zo’n 3.000 kilometer.
Een gedeelte van de route is naar
eigen voorkeur af te leggen en voor
sommige trajecten geeft de organisatie een route mee waardoor men
er zeker van is over de meest fan-

tastische wegen te rijden. De race
gaat niet om snelheid, wel om handigheid en creativiteit! Elke dag ontvangt ieder team een opdracht voor
onderweg, waarmee punten verdiend kunnen worden. Er zijn met
The Carbage Run interessante prijzen te winnen, maar het doel van de
race is toch echt lol maken. De reis
is de prijs.
De Lotusbloem
Eén van de teams, die in 2011 deelneemt, is Team Lion Rouge, van Erwin en Marcel Wiesenfeld. Twee
broers, woonachtig in Doetinchem
en Krimpen aan den IJssel, die dit
leuke avontuur met veel enthousiasme en plezier aangaan. “We hebben door ons werk allebei te maken met auto’s, dus wij vonden het
een mooie uitdaging om een auto
van 500 euro te vinden en dan hiermee zo’n 3000 kilometer in vijf dagen te rijden”, aldus Marcel. “Omdat ik bij Peugeot Nederland werk,
moest het natuurlijk wel een Peugeot worden.” De auto is inmiddels gevonden, bij Hans Lammers
(Peugeot Dealer met vestigingen in
Aalsmeer, Mijdrecht, Alphen aan de
Rijn en Woerden) stond een mooie
405. De auto was overgenomen van

de eerste eigenaar, die helaas niet
meer mocht autorijden. Dankzij de
vorige eigenaar, de kilometerstand
van zo’n 125.000 kilometer ,en het
goede onderhoud ziet de auto er
nog erg mooi uit. Bijna te mooi om
hem te ‘modificeren’ voor The Carbage Run. Maar vooral het feit dat
de gehele onderhoudshistorie bekend is bij de Peugeot Dealer (het
onderhoudsboekje mist geen stempel!), was reden genoeg om deze
auto te kopen. Marcel vertelt verder:
“We verwachten geen technische
problemen, dus kunnen we onze
tijd volop besteden aan het pimpen. En het mooiste van alles. Toen
Hans Lammers hoorde dat wij ons
inzetten voor een goed doel zakte
de vraagprijs ineens naar 500 euro!”
Het goede doel waarvoor het team
zich gaat inzetten, is kinderdagcentrum De Lotusbloem in Aalsmeer,
een dagcentrum voor kinderen van
0 tot 18 jaar die een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke,
zintuiglijke en/of meervoudige handicap hebben. “Niet alleen willen wij
geld doneren aan De Lotusbloem,
ook willen wij de geweldige inzet
van een bijzonder toegewijd team in
Aalsmeer onder de aandacht brengen. De begeleidsters zijn er namelijk niet alleen voor kinderen, maar
ook voor de ouders om hen te leren om te gaan met de beperkingen
en vooral met de mogelijkheden van
hun kind”, vervolgt Marcel met een
blik van bewondering op zijn gezicht. “Wij dragen dit kinderdagcentrum een extra warm hart toe, omdat mijn zoon Jake er dagelijks met
veel plezier naartoe gaat. Het geld
kan besteed worden aan speciaal
speelgoed, speciale fietsen of gewoon aan een lekker dagje uit.”
Sponsors gezocht
Team Lion Rouge benadert bedrijven om in ruil voor een sticker op de
auto een (klein) bedrag over te hebben voor De Lotusbloem. Ook particulieren kunnen het team sponsoren, hierover is meer lezen op de
website www.lionrouge.nl: “We proberen de 3000 kilometer, die we
moeten afleggen, te laten sponsoren door particulieren voor 10 eurocent per kilometer. Dit zou dus
al een bedrag van 300 euro kunnen opleveren, naast de sponsoring
door bedrijven,” vult Erwin aan. En
bijzonder initiatief van twee broers,
die vijf dagen vooral veel plezier
gaan hebben met vele andere Carbagerunners, maar daarbij ook nog
een bijzondere groep kinderen willen helpen.

Jaarafsluiting Toonkunstkoor
met huldiging jubilarissen
Aalsmeer - Op 14 december heeft
het koninklijk Toonkunstkoor het
zangjaar afgesloten met een feestelijke laatste repetitie met het zingen van kerstliederen en de huldiging van enkele jubilarissen.
Voorzitter Cees Stieva sloot na de
pauze het jaar af met het memoreren van belangrijke koorgebeurtenissen, zoals de uitvoering van
‘Die Schöpfung’ in De Bloemhof in
april, voorafgegaan door een openbare repetitie, die door de aanwezigen goed werd ontvangen. In mei
heeft een delegatie uit het bestuur
de hoorzitting over het bezwaarschrift aangaande het stopzetten
door de provincie van de subsidie
bijgewoond. Helaas zonder positief resultaat. Wel positief was een
gesprek met de gemeente over de
subsidieaanvraag.
Een triest bericht bereikte de leden
met het overlijden van Dirk Pfann,
die dit jaar zijn 25-jarig koorjubileum zou vieren. Ook heeft een vijftal koorleden hun lidmaatschap om
uiteenlopende redenen beëindigd.
Het koor gaat op 11 september volgend jaar het Requiem van de Noorse componist Iver Kleive uitvoeren.
Dit is een herdenkingsconcert voor
de slachtoffers van 9/11 en voor de
slachtoffers van onder andere de
oorlog in Irak.
Het koor zoekt nog naar een aantal mannen stemmen om de tenorengroep te versterken. Tijdens de
feestelijke receptie zijn ook twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Mevrouw Cock Lagerweij is 40 jaar lid
van het koor, geboren in een muziekaal gezin. Ze zat ook op een kinderkoor De Lenteklokjes. Met dit

koor deed ze mee aan concoursen
en was ze zelfs op de radio te horen
in NCRV’s Jeugdland. Na De Lenteklokjes kwam nog het jongerenkoor
Con Brio voordat de school, dansles en de jongens haar aandacht
trokken. Na haar verhuizing naar
Aalsmeer werd Cock door buurtgenoten meegenomen naar Aalsmeers
Koor. Haar eerste uitvoering was de
Nelson-mis van Haydn, een geweldige ervaring, met solisten en het
NPO. In 1984 kwam Cock in het bestuur, waar ze zich vooral bezighield
met de voorbereiding van de koorreis naar Duitsland. Daarna werd
ze bibliothecaresse als opvolgster
van Gerrie en zorgde ze ervoor dat
de koorleden de juiste muziek kregen. Als huldeblijk voor het 40-jarig
lidmaatschap kreeg ze nu de gouden muzieksleutel, een kus van de
voorzitter en een mooi boeket van
de penningmeester.Mevrouw Gré
van de Laarse-Lemmerzaal is zelfs
al 50 jaar lid. In 1956 was Gré naar
een concert van Aalsmeers Koor geweest en in 1957 werd ze lid. Gré is
in etappes van eerste sopraan tot
tweede alt gegaan en ze heeft daar
in het geheel geen probleem mee.
Ze vindt het zelfs heerlijk om naast
de bassen te zingen. Ze heeft een
brede muzikale belangstelling, Ein
Deutsches Requiem van Brahms,
Elias, Lobgesang en Gloria van Vivaldi behoren tot haar favorieten.
Nu Gré 50 jaar lid van Koninklijk
Toonkunstkoor Aalsmeer is, betekent dit dat haar gouden muzieksleutel voorzien wordt van een briljantje. Ze kreeg felicitaties, een kus
van de voorzitter en een mooi boeket van de penningmeester.

Repetitie Toonkunstkoor
in theater Crown studio’s
Aalsmeer - Op woensdag 8 december hebben een dertigtal vertegenwoordigers van Aalsmeerse verenigingen, die werken met een podium,
deelgenomen aan een presentatieavond van Crown Business studio’s
in de oude veilinggebouwen aan
de Van Cleeffkade. Via de stichting
OVG (Ondersteuning Vereniging en
Goede Doelen in Aalsmeer) heeft de
firma Crown Business studio’s contact gelegd met de Aalsmeerse verenigingen. Eerder zijn er al presentaties geweest voor het college van
burgemeester en wethouders en
voor de Aalsmeerse ondernemers.
De Raad Vastgoed, de eigenaren
van de gebouwen, is druk doende de gebouwen weer commercieel in te zetten. Op dit ogenblik zijn
al een twintigtal bedrijven waar een
contract mee is gesloten en die zich
zullen vestigen in de veilinggebouwen. Hierbij is ook het Vaktechnisch
Opleidingscentrum Fokker, kortweg
VTOC Fokker, dat ruim 5.000 vierkante meter gaat bezetten en onder andere zal vullen met vliegtuigen. Als entertainment denkt men
aan een hotel, casino en bioscoop.
Binnen de gebouwen zijn legio mogelijkheden om bedrijven, stichtingen en verenigingen te faciliteren

met vergaderruimten, feestruimten,
podia en een heus theater. Voor het
Aalsmeerse verenigingsleven een
unieke gelegenheid. Voor een aantal aanwezigen was dit een nieuw
weerzien met het gebouw, want zij
kenden het nog uit de tijd dat het als
veiling in gebruik was. Na een korte presentatie heeft de heer Huibert
Kralt, adjunct directeur bij De Raad,
een rondleiding gegeven door het
immense gebouw, langs kantoren
en vergaderruimten, het bedrijfsrestaurant geschikt voor 1000 mensen, langs de dansstudio’s, nu al in
gebruik voor zumba, en de grote en
kleine tv-studio’s. Indrukwekkend
waren de ruimten van de discotheek
waar feesten gegeven kunnen worden voor enkele duizenden mensen.
En last but not least het theater met
pakweg 900 stoelen, dat eventueel
kleiner gemaakt kan worden. Voor
uitvoeringen van het Toonkunstkoor Aalsmeer is dit wellicht een
aantrekkelijk alternatief ten opzichte van het concerteren in de sporthal De Bloemhof. Binnenkort zal het
koor er een repetitie houden om de
akoestiek te testen.
Jan Puts, secretaris Koninklijk
Toonkunstkoor Aalsmeer.

Geld Rode Kruis Aalsmeer
voor Soedan en Malawi
Aalsmeer - Een deel van de opbrengst van de verkoop van het
voormalige Rode Kruis gebouw is
al eerder geschonken aan een aantal binnenlandse projecten, maar
nu heeft het bestuur ook geld beschikbaar gesteld voor internationale projecten in Soedan en Malawi. Het oosten van Soedan werd van
1998 tot 2006 geteisterd door oorlog
waardoor veel mensen hun woonplaats hebben moeten verlaten en
ontheemd zijn. Daarbij zijn nog eens
groot aantallen vluchtelingen uit
Ethiopië en Eritrea het land binnengekomen waardoor deze kwetsbare
bevolking kampt met ondervoeding,
droogte, beperkt schoon drinkwater,
ernstige ziektes en landbouwmogelijkheden. De Soedanese Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van
het Rode Kruis, heeft gezondheidszorg geboden via vier medische klinieken. De klinieken zijn volledig
vernieuwd en van materiaal voorzien. Ook helpt zij bij agrarische initiatieven van de 700 bewoners in de
kampen, om zelfvoorziening te promoten en heeft zij 60 vrouwengroepen getraind in het produceren van
‘handicraft’. Om dit te helpen bekostigen heeft de afdeling Aalsmeer
een bedrag van 15.000 euro ter beschikking gesteld. In Malawi is het
bijna nog erger. Circa 65 procent
van de bevolking leeft onder de
armoedegrens van 2 Amerikaan-

se dollar per dag en Malawi is een
van de armste landen ter wereld.
De gemiddelde leeftijdsverwachting is 39 jaar. Enkele oorzaken hiervan zijn slechte voedselvoorziening,
hoge kinder- en moedersterfte, 15
procent is met HIV besmet (er zijn
500.000 aidswezen), er is Malaria en
maar 40 procent van de plattelandsbevolking heeft schoon drinkwater.
Het Malawi Rode Kruis is één van
de belangrijkste partners van de regering op het gebied van basisgezondheidszorg. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid werkt
het Rode Kruis aan gezondheidsactiviteiten, zoals informatiecampagnes over HIV/Aids en het runnen
van klinieken. De activiteiten worden uitgevoerd rond de 27 gezondheidsposten die de afgelopen jaren
in deze regio zijn gebouwd. De bijdrage van 18.950 euro vande afdeling Aalsmeer gaat naar het vergroten van het basis-gezondheidsprogramma door middel van trainingen
voor gezondheidswerkers, het boren naar vier waterbronnen en het
uitdelen van muskietennetten.
Daar het geld via het Internationale
Rode Kruis in Genève overgemaakt
wordt naar de eigen Rode Kruis/
Halve Maan organisaties in de betreffende landen is het uitgesloten
dat de bedragen ‘verkeerd’ terecht
komen. Dat is een absolute voorwaarde van het Rode Kruis!

Heartpillow voor Mammacare
patiënten in ziekenhuis

Slechtvalkententoonstelling
Boerenvreugd heel secuur
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
15 december heeft wethouder GertJan van der Hoeven de slechtvalkententoonstelling in kinderboerderij Boerenvreugd geopend. Deze expositie is ingericht door de
Aalsmeerse werkgroep Slechtvalken en is een uiterst secuur opgezette tentoonstelling geworden,
die een volledig beeld geeft van
de slechtvalk. Ook zijn er prachtige foto’s van de Aalsmeerse slecht-

valk. Eén van de totaal zestig paren
die nog in Nederland te vinden zijn.
De nestkast in de watertoren wordt
weer in gereedheid gebracht door
de werkgroep.
Daarin is een webcam geplaatst, zodat alle activiteiten die door de valk
ontplooid worden, live te volgen zijn.
De tentoonstelling blijft tot ongeveer
medio februari volgend jaar staan in
de kinderboerderij in de Hornmeer.

NieuwNAT met markante
Aalsmeerders ook op papier
Aalsmeer - Zondagavond 19 december heeft Dick Piet het winternummer van NieuwNAT ten doop
gehouden. In dit nummer met als
thema ‘Markante Aalsmeerders’ komen twaalf zogenaamde markantici aan bod. Onder hen Jelle Atema,
Jan Lunenburg en Nel van der Meer.
Dick Piet was opgevallen dat in
maar liefst drie stukken er voor gepleit werd een straat te vernoemen
naar een markante Aalsmeerder.
Dat had hem aan het denken gezet en hij kwam met suggesties voor
nog wel drie nummers van NieuwNAT over dit onderwerp en met
voorstellen voor straatnamen. Waarom heet het Raadhuisplein niet het
Berghoefplein? Waarom is er geen
straat vernoemd naar Jan de Pous,
geboren Aalsmeerder en minister van Economische Zaken in het
kabinet de Quay? Had badmeester Geurts geen naambordje moeten hebben? Waarom is er wel een
straat vernoemd naar de Dirkjespeer
en niet naar Dirk Jongkind? Wel een

Krabbescheerhof, maar geen Rekelhof. Wel een Zonnedauwlaan, maar
geen Zwarthoedlaan. Wat Dick Piet
betreft kan de redactie nog wel even
voort met de markante Aalsmeerders. De redactie laat weten dat iedereen die meent dat een markante Aalsmeerder vergeten of overgeslagen is, dat gemis zelf goed kan
maken door een bijdrage te leveren
via email. Die stukken zullen vervolgens als gastcolumn op de site worden geplaatst.
Dick Piet liet verder weten ook heel
blij te zijn met het feit dat NieuwNAT vanaf nu ook als papieren tijdschrift verkrijgbaar is. Steeds vaker
kreeg de redactie dit verzoek, omdat
lezen op beeldscherm toch vaak als
onprettig wordt ervaren. Inmiddels
ligt het tijdschrift in de Aalsmeerse boekwinkels Bruna, Boekhuis en
Read Shop en is te koop voor 4,95
euro. Daarnaast is het tijdschrift,
ook buiten winkeltijd, inclusief gastcolumns en video te vinden op de
website www.nieuwnat.nl.

Amstelveen - Medewerkers en
vrijwilligers in Ziekenhuis Amstelland zijn vorige week de uitdaging
aangegaan om meer dan 100 heartpillows te maken voor Mammacare
patiënten. Dankzij het voorwerk van
enkele vrijwilligers en de financiële bijdrage van Stichting Vrienden
van Ziekenhuis Amstelland zijn er
ruim 120 kussens gemaakt. Het eerste kussen werd diezelfde avond
nog overhandigd aan een net geopereerde patiënte. Het Heartpillow project is bedacht door een
Deense verpleegkundige. Speciaal voor borstkankerpatiënten ontwierp zij een hartvormig kussentje
dat pijn en zwelling na de operatie
helpt verminderen. Het kussentje is
zo gemaakt dat het makkelijk onder
de arm gedragen kan worden (aan
de geopereerde zijde). Ook tijdens
slapen en autorijden biedt het kussentje veel verlichting. In de eerste

Sjoelcompetitie
in Rijsenhout
Aalsmeer - Uitslagen Sjoelclub Rijsenhout, speelavond op donderdag
9 december. Hoofdklasse: 1. Dirkjan Baardse met 1906, 2. Jan Joore
met 1856 en 3. Thomas van Brakel met 1784. Klasse A: 1. Rien Ravensbergen met 1649, 2. Til Vermeer
met 1629 en 3. Elly Lanser met 1628.

week deelden de Mammacare verpleegkundigen al 15 kussentjes uit
aan net geopereerde patiënten. Niet
alleen patiënten maar ook oud-patiënten die op het spreekuur kwamen en nog steeds klachten hadden namen het kussentje enthousiast in ontvangst. De eerste reacties
zijn hartverwarmend en overweldigend. Patiënten melden terug dat ze
het kussen heel erg waarderen en
er veel baat bij hebben. De meeste patiënten ervaren vooral verlichting van druk en de pijn. Mammacare-verpleegkundige Paola Perin,
die op aanraden van één van haar
patiënten het project startte, is heel
blij met het resultaat. “Ongelofelijk
dat wij in één avond zoveel kussentjes hebben kunnen maken, en het
is heerlijk dat we de patiënten dit
kunnen aanbieden in een voor hen
moeilijke periode. Het is letterlijk en
figuurlijk een hart onder de riem”.

Klasse B: 1. Gert Lanser met 1690,
2. Leo van Faassen met 1649 en 3.
Annelies Ravensbergen met 1636.
Klasse C: 1. Astrid Overbeek met
1628, 2. Els van der Linden met 1608
en 3. Ben Fegel met 1605. Klasse D:
1. Martje de Graaf met 1553, 2. Wil
Brozius met 1500 en 3. Huig Baartman met 1419 punten.
De eerstvolgende sjoelavond is op
donderdag 6 januari vanaf 20.00
uur in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat.
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Zorgboerderij Inner Art:
“Het veilige nest”
De Kwakel - Rein en Gera Hoogendoorn-Verhoef runnen sinds
maart 2007 de zorgboerderij Inner
Art, te vinden op de Vuurlijn 36. Op
woensdag en donderdag verlenen
zij hulp aan mensen uit gemengde
doelgroepen van verscheidene niveaus en leeftijden zoals dementerenden, autisten, kinderen met gedragsstoornissen, ex verslaafden,
verstandelijk beperkten, of mensen met psychiatrische problemen.
De werkzaamheden zijn praktijk gericht zoals het voeren van dieren,
het schoonmaken van hokken, onderhoud van erf, groenten- en bloementuin, hout zagen, snoeien, schering slaan, hooien en het helpen
met schoonmaken van groenten,
kruiden, taarten bakken, en appeltjes drogen, enz.
Vanaf mei 2011 komt er op de
maandag een zorgdag bij voor kinderen vanaf drie jaar met een aangeboren of verworven hersens - en
of lichamelijke beperking.
Grote besparingen mogelijk
Hoewel het plan een zorgboerderij
te beginnen in feite binnen een dag
was geboren ging er wel een geschiedenis aan vooraf. Beiden zijn
boerenzoon en dochter. Gera heeft
natuurgeneeskunde
gestudeerd,
had jaren eigen praktijk en staat
mensen terzijde bij hun geloofs - en
levensproblematiek. Zij schreef 17
boeken, die allen te maken hebben
met zingeving en geloofsvragen.
Gera heeft stof genoeg om voor de
komende tijd nog drie boeken te
schrijven. Haar affiniteit voor het
boerenleven is altijd gebleven.
“Wij komen uit families met grote
bedrijven waar altijd hard gewerkt
moest worden. Ik hielp naast de
drukte op het eigen erf, als het nodig was ook mee met het aardappel rooien.”
Rein zocht enige jaren geleden, na
een gedwongen ontslag als akkerbouwer, een nieuwe invulling voor
zijn bestaan. Als boerenzoon had
hij al vroeg geleerd aan te pakken
en door het werk van Gera, en het
al jarenlang opvangen van mensen
met problemen, was hij gewend om
te gaan met mensen die enige ondersteuning goed kunnen gebruiken. Na het afwegen van alle vooren nadelen, leek het alsof alle puzzelstukjes als vanzelf op hun plaats
vielen en het idee om - nu dan officieel - een zorgboerderij te beginnen was geboren.
De eerste stap, die werd gezet om
hun wens te verwezenlijken, was
het contact zoeken met de instelling Landzijde, een overkoepelend
orgaan dat zich bezig houdt met de
financiering, zorgt draagt voor toevoer cliënten en de AWBZ (algemene wet bijzondere ziekte) aanstelling heeft. Nadat de handtekeningen waren gezet en de overeenkomst gesloten, volgde de tweede
stap: Het aanpassen van de stal tot
zorgverblijf. Dag en nacht werden
de schouders er onder gezet.
“Wij zijn sloophout gaan halen, hebben de kalk van de muren gekrabd,
de gaten waardoor je naar buiten
kon kijken gedicht, de giergrup van
de koeien, die er ooit stonden, met
zand dichtgestort, vloeren geëgaliseerd en met een half jaar was de
klus geklaard.” De boerderijstal was
nu gerieflijk, veilig en klaar om de
eerste cliënten te ontvangen.
Degenen die in aanmerking komen
voor deze dagzorg komen, krijgen
vergoeding uit de AWBZ via een indicatie van het CIZ of hebben een
PGB (Persoons gebonden budget)
en via het WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Na kennismaken met de boerderij en een intake gesprek wordt er
een overeenkomst opgesteld waarin opgenomen een functioneringen zorgplan. “We bekijken samen
met de cliënt, diens begeleider of
soms familie wat deze wil bereiken,
nodig heeft en wat Inner-Art hierin kan bieden. Het moet van beide
kanten passen”, legt Gera uit.
“Tenslotte kan niet iedereen een
paard voeren of vindt het leuk om
een hok uit te mesten. Ons doel is
om naast het ontdekken van wat ie-

mand óók kan, het ongeziene, het
innerlijke uit de mens te halen. Dat
is vaak onder veel pijn en moeite
verstopt. In de bijbel staat het advies: ‘Gij zult woekeren met uw talenten’ en dat betekent voor mij:
Haal er uit wat er in zit, ieder naar
eigen kunnen en geaardheid.” Zowel Gera als Rein zijn er van overtuigd dat een zorgboerderij heel
veel besparing kan opleveren in de
zorgkosten.
“In bepaalde gevallen voorkomen
wij opname. Ook wordt medicijngebruik soms minder, komt er meer
rust in een gezin en hebben dan
ook gezinsleden soms minder begeleiding nodig. Mensen hebben
hier een doel, krijgen meer zin in
het leven. Ook voor de mantelzorgers kunnen wij veel betekenen.
Want wanneer je een dag iets voor
jezelf kan doen, krijg je de kans om
je weer op te laden. Bovendien ziet
iedereen hoe fijn onze cliënten het
hier hebben, niemand heeft het gevoel dat zij een kind of partner in de
steek laten. Ook personen met eigen financiële middelen, of met andere indicaties of trajecten zijn welkom bij Inner-Art. Onze zorgkosten liggen veel lager dan men vaak
denkt”, wordt er benadrukt. Acht
vrijwilligers staan het echtpaar
Hoogendoorn-Verhoef terzijde.
“Het werken met onze cliënten
vraagt om een intensieve begeleiding en vrijwilligers moeten dan ook
van vele markten thuis zijn.”
Soep, stoofpeertjes en appeltjes
Rond de boerderij lopen tal van dieren rond. Het meest opvallend zijn
de alpaca’s. Zij komen nieuwsgierig een kijkje nemen. Alpaca’s leveren bijzondere wol waarvan mooie
truien kunnen worden gesponnen en gebreid. Het scheren van de
sterk op lama lijkende dieren wordt
door Rein en Gera zelf gedaan. “Een
mooi karwei”, vinden zij zelf. Daarnaast zijn er de schapen, het paard,
de ezel, het varken, de geiten, de
konijnen en eenden, zwanen, ganzen, kippen, de chinchilla’s en de
schildpad.
De 35 cliënten en de 8 vrijwilligers
zorgen er met elkaar voor dat alle
dieren er goed verzorgd bij staan,
op tijd voldoende te eten hebben en
aandacht krijgen. Wie Inner-Art binnenstapt voelt direct de huiselijke
sfeer. De kachel brandt heerlijk. Op
de kachel staan een pan geurende
soep en een pan met stoofpeertjes.
Boven de kachel hangt een ingenieus ontworpen rek waar de in
plakjes gesneden appeltjes liggen

te drogen. Het lijkt zoals het vroeger was bij moeder thuis. Die herkenbaarheid is heel belangrijk voor
degenen die een of twee keer per
week naar de zorgboerderij komen
om te werken. De lange tafel in de
grote ruimte biedt genoeg plaats
aan iedereen en een toevallige bezoeker die een hapje mee eet. Rein
en Gera vinden het belangrijk dat
ieder in de gelegenheid wordt gesteld om even stil te zijn voor het
eten.
Naast het buiten werken wordt er
met name ook in de wintermaanden
tijd besteed aan opknappen, schilderen, sieraden maken, beeldhouwen en kaarsen maken. Een aantal van deze artikelen is bedoeld
voor de verkoop, zoals ook de zelf
gemaakte jams, wijnen, peertjes en
de gedroogde appeltjes. Het plezier
om alles te sparen uit grootmoeders tijd leek een uit de hand gelopen hobby tot er besloten werd om
één van de bijgebouwen op het erf
in te richten als museum. Het is een
waar lustoord geworden voor degenen die tijdens fiets- of wandeltocht
even een rustpauze willen houden
en naast een kop thee of koffie een
tripje willen maken door het verleden.
Geloof
Het werk dat Rein en Gera verrichten wordt mede bepaald door hun
geloof. Volgens Gera valt er op verschillende manieren het geloof te
belijden. Zowel binnen als buiten de
kerken.
“Wij hebben niets tegen iets, maar
willen alle ruimte bieden aan degenen die zoeken of bevestiging willen
krijgen. Geloven is goed doen. De
liefde léven. Wij gaan ervan uit dat
God liefde is en in jezelf werkzaam,
waardoor je de kracht en mogelijkheid hebt om goed te doen, binnen
wat voor jou mogelijk is. Wat voor
iemand goed is, blijft de zoektocht
in ieders leven, ongeacht verleden,
opleiding of beperking. Bij ons hebben de cliënten het vertrouwen dat
zij serieus genomen worden en alle
ruimte krijgen om zichzelf te zijn of
te worden. Zijn zoals God het heeft
bedoeld. Dat wil zeggen: Zijn, zoals de Liefde met hoofdletter dit in
je wil. Ieder met welke overtuiging
dan ook, is welkom, als deze maar
vrij laat en respecteert. Het gaat om
het groeien in liefde, geen oorlog
maken. Dat is het veilige nest waaraan ieder mens behoefte heeft en
de zorgboerderij wil bieden.”
Door Janna van Zon

V.l.n.r.: Thuis: Neeltje, Raras, Herman en Karin Coorengel.

Uitwisselingsstudent Raras uit Indonesië:

“Nederlands klinkt hetzelfde
als tanden poetsen”
Aalsmeer - De zestienjarige Raras
uit Indonesië is als uitwisselingsstudent terechtgekomen bij de familie
Coorengel in Aalsmeer. Hoe ervaart
zij dat? Maar ook: hoe is het voor
het gastgezin om een schooljaar
lang een kind uit een andere cultuur in huis te hebben? In het gezellige huis van de familie Coorengel
wordt net de tafel afgeruimd. Herman (51) en Karin (51) Coorengel,
hun dochter Neeltje (15) en de Indonesische Raras (16) hebben een
lekkere Italiaanse pasta gegeten.
Wordt er bij Raras thuis in Indonesië
vrijwel dagelijks nasi gegeten, hier
geniet ze van een afwisselende pot
en ze vindt alles lekker. Hollandse
kost, Italiaans, boerenkool, spinazie,
stroopwafels, zelfs haring, het gaat
er in als koek. In de vier maanden
dat ze hier nu is, is ze al een paar kilo aangekomen. Nadat vijf jaar geleden de zoon des huizes via AFS een
jaar bij een gastgezin in Honduras
had gezeten, namen Herman en Karin zich voor hun huis ook open te
stellen voor een gastkind. Maar alleen als er genoeg ruimte voor was,
dus zoon Mark moest dan wel uitgevlogen zijn. Precies een dag nadat Mark in augustus eigen woonruimte had gevonden, kwam er een
brandtelefoontje van AFS: een aantal kinderen stond op het punt naar
Nederland af te reizen, maar er was
voor hen nog steeds geen gastgezin gevonden. Het feit dat een aantal van hen moslim was, bleek een
extra struikelblok. Veel potentiële
gastouders zagen dat als een probleem. Herman en Karin dachten
niet lang na en besloten één van
de moslimmeisjes uit Indonesië op
te nemen. Dat was Raras. “Normaal
gesproken kun je een gastkind uitkiezen aan de hand van foto’s en
profielen”, vertelt Karin. “En is er van
tevoren contact via e-mail, maar dat
was nu niet aan de orde. Dat Raras moslim is, maakt ons niets uit.
We merken er eigenlijk niets van. Ze
bidt vijf keer per dag en eet geen
varkensvlees, dat is alles.”

“Nederlanders lijken op elkaar”
Door de week fietst Raras elke dag
samen met haar tijdelijke zus naar
het Amstelveen College, waar ze samen met Neeltje in Havo-4 zit. De
lessen kan ze goed volgen. Proefwerken maakt ze alleen in de exacte vakken en daar draait ze haar
hand niet voor om. “Ze haalt alleen maar heel hoge cijfers!”, roept
Neeltje trots. Zij vindt het supergezellig dat Raras nu bij hen woont.
“Soms denk is, is ze nou mijn vriendin, mijn zus of gewoon een medeleerling. In het begin nam ik Raras natuurlijk steeds op sleeptouw,
maar nu vindt ze ook haar eigen
weg.” Die eerste paar dagen op
school waren wel heftig voor Raras.

Ze had het koud, begreep niets van
de taal en was constant bang haar
‘nieuwe zus’ niet te vinden. “Als het
pauze werd, dacht ik steeds, als ik
Neeltje nu maar herken. Jullie vinden dat alle Chinezen er hetzelfde
uitzien, maar ik vond alle Nederlanders op elkaar lijken!”, zegt ze. Naast
de gezelligheid, vindt gastmoeder
Karin het leuk dat ze met een andere cultuur in aanraking komt. En
dat ze haar eigen wereld met andere ogen ziet. “Dingen die je anders
heel gewoon vindt, beleef je nu heel
intens. We zijn na jaren weer eens
naar de intocht van sinterklaas geweest en maken uitstapjes naar de
Afsluitdijk, het Rijksmuseum, Texel
en Volendam. Jazeker, inclusief de
geijkte foto in klederdracht!”, lacht
Karin. Voor zowel Raras als de familie Coorengel is de interculturele uitwisseling een groot avontuur
en voor beiden is het een verrijking
van hun leven. Als Raras in juli 2011
weer vertrekt zal dat met zeer gemengde gevoelens zijn. Natuurlijk
kijkt ze er naar uit haar familie en
vrienden in Indonesië weer te zien,
maar de band die ze met haar gastfamilie heeft is nu al zo sterk, dat
ze weet dat het afscheid zwaar zal
zijn. En dat geldt ook voor de familie Coorengel, die Raras zien als iemand die echt bij het gezin hoort.
Contact zullen ze zeker blijven houden. En ook zal er regelmatig een
pakketje stroopwafels richting Indonesië gaan...
Voor meer informatie over interculturele jongerenuitwisselingen kunt
u terecht bij AFS Nederland in Vinkeveen, tel. 0297-214076, www.afs.
nl.
Door Eveline Steenaart

Volendam: Neeltje, Karin, Raras, twee vriendinnen.

Bescheiden
Raras voelt zich duidelijk helemaal
thuis bij de Coorengels. Het is de
bedoeling dat de studenten in het
uitwisselingsjaar gewoon meedraaien in het gezin. Ze gaan naar een
middelbare school en worden geacht de Nederlandse taal te leren. Raras verstaat het Nederlands
goed, maar grijpt nog vaak terug
naar het Engels als ze iets wil vertellen. In januari krijgt ze een Nederlandse taaltoets die ze goed wil
afleggen, ook al omdat ze dan beter kan communiceren. Ze vindt het
Nederlands een vrij moeilijke taal en
echt fraai klinkt het in haar oren ook
al niet. “Als je er geen woord van

Nieuwe voorzitter bij Rode
Kruis afdeling Aalsmeer

Jan Kwak (links) draagt het voorzittershamertje over aan Dick Overkleeft.

verstaat, klinkt het precies hetzelfde
als iemand die zijn tanden poetst”,
lacht ze enigszins besmuikt. Haar
bescheidenheid is volgens gastvader Herman één van de grote verschillen tussen Raras en de jongeren hier. “Raras is heel beleefd en
bescheiden en om je hier te kunnen handhaven - zeker op zo’n grote middelbare school - is een beetje
assertiviteit wel handig. Door haar
worden wij er trouwens wel van bewust hoe verschrikkelijk uitgesproken en direct wij zijn. Nu denk ik
vaak: het kan ook wel een beetje
minder bot.” Het grote verschil tussen Nederlanders en Indonesiërs is
volgens Raras het feit dat de mensen in haar eigen land wat vriendelijker en warmer zijn: “Ik vind Nederlanders aardige mensen, maar
ze zijn individualistischer ingesteld,
ze gaan meer hun eigen gang en
trekken zich minder aan van anderen dan bij ons”, zegt ze hierover.

Aalsmeer - Vorige week is de voorzittershamer van het Rode Kruis afdeling Aalsmeer overgedragen aan
de nieuwe voorzitter Dick Overkleeft. Het piepkleine voorzittershamertje is volgens het bestuur bij
Dick in goede handen. Tijdens de
afdelingsraadsvergadering van 14
december is Jan Kwak, na een voorzitterschap van bijna 8 jaar, afgetreden. Hij was gedurende die tijd het
‘gezicht’ van de afdeling en vond dat
voor hem nu het moment gekomen
was om de voorzittershamer over te
dragen aan een opvolger. Met veel
plezier en heel veel inzet heeft hij,
samen met de vrijwilligers, veel kunnen opbouwen in de voorbije 8 jaar.
Meteen in het begin van zijn voorzit-

terschap werd een megaproject gestart waarbij 150 ouderen met 150
vrijwilligers een dagje naar de Floriade gingen. Ook stond hij aan het
begin van diverse nieuwe activiteiten, zoals het rolstoelwandelproject en de oprichting de Jeugd en
Jongeren afdeling. Het aantal vrijwilligers is tijdens de jaren van zijn
voorzitterschap spectaculair gegroeid tot nu zo’n 105 mannen en
vrouwen. Een belangrijke en tijdverslindende klus was ook de, door de
gemeente gewenste, verkoop van
het Rode Kruisgebouw en het zoeken naar alternatieve huisvesting.
Zoals bekend heeft dit geresulteerd
in de verkoop van het gebouw aan
de gemeente en dat het Rode Kruis

nu een nieuw onderkomen huurt in
het voormalige schoolgebouw in de
Roerdomplaan. De opbrengst van
het gebouw is ten goede gekomen
aan nationale en internationale projecten en aan het Rode Kruis solidariteitsfonds waarbij afdelingen die
niet genoeg financiën hebben ondersteuning kunnen krijgen uit dit
fonds. Jan Kwak is tijdens de afdelingsraadsvergadering door zowel zijn voorganger, Nico van der
Maat, als zijn opvolger geprezen en
bedankt voor zijn grote inzet. Echt
afscheid is nog niet van hem genomen, want Jan blijft nog actief voor
de afdeling. Hij hoopt nog een termijn van vier jaar als bestuurslid,
belast met fondsenwerving en collectes, aan te kunnen blijven en hij
wordt lid van de activiteitencommissie. In deze hoedanigheden kan hij
zijn kwaliteiten (als echte doener
en ondernemer) en zijn grote liefde voor het Rode Kruis goed kwijt.

Zijn opvolger, Dick Overkleeft (64),
is een geboren en getogen Westlander. Hij is een doorzetter, begonnen
in de kassen- en tuinbouw, en met
veel avondstudie heeft hij zich opgewerkt tot sectormanager Welzijn,
Onderwijs en Zorg bij verschillende
gemeenten. Zijn actieve loopbaan
beëindigde hij in 2008 via de VUT
als Hoofd Onderwijs in Amsterdam
Zuidoost. Omdat ook hij niet wil stil
zitten, is Dick sindsdien vrijwilliger.
Eerst in zijn vorige woonplaats bij
het ziekenhuis in Purmerend. Dick
is gehuwd en vorig jaar in Aalsmeer
komen wonen. Wilde maatschappelijk betrokken raken in Aalsmeer en
is eind vorig jaar in het afdelingsbestuur van Aalsmeer benoemd. Ook
zijn vrouw werkt als vrijwilligster bij
het Rode Kruis. Dick heeft veel bestuurlijke ervaring. Zowel beroepsmatige als vrijwilliger, onder andere kerkelijk, bij een zwembadstichting en bij schoolbesturen.
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Miekje Hoffscholte directeur af

Galerie Sous-Terre,
een inspirerend
familiebedrijf

Samenwerking Kinderhof en
Uithoornse kinderopvang
Aalsmeer - In het afgelopen jaar
zijn er gesprekken geweest tussen
Kinderhof Aalsmeer en de Uithoornse Kinderopvang over een mogelijke samenwerking. Door een samenwerking kunnen de kwaliteit en
continuïteit gewaarborgd worden en
ontstaat een sterke kinderopvangorganisatie, die in alle wijken van
Uithoorn en Aalsmeer aanwezig is.
Vanaf 1 januari aanstaande gaan de
twee organisaties al bestuurlijk samenwerken, dat betekent dat er één
bestuur zal zijn en één directeur. In
het jaar 2011 worden met behulp
van werkgroepen de ideeën uitge-

werkt om tot een totale fusie te komen per 2012. Het nieuwe bestuur
bestaat uit leden uit Aalsmeer en uit
Uithoorn. De directeur van Kinderhof, Miekje Hoffscholte-Spoelder,
heeft ervoor gekozen vanaf 1 januari haar functie over te dragen, maar
nog wel te blijven als adviseur met
bepaalde taken.
De nieuwe directeur van beide organisaties wordt Monic van Diemen, nu al directeur bij de Uithoornse Kinderopvang. Alle betrokkenen
zijn enthousiast over deze stap en
zien het jaar 2011 met vertrouwen
tegemoet!

Zoon Loumpranos aan het stuur met zus en vriendinnetje (links).

Grote eindejaarsshow bij
Hellas Watersport
Aalsmeer - Je zou het niet verwachten in hartje winter, maar er is
meer dan genoeg bedrijvigheid bij
Hellas Watersport aan de Aalsmeerderdijk. Er zijn klanten op bezoek en
eigenaresse Miranda is druk aan
het bellen. De voorbereidingen voor
het komende vaarseizoen alsook
deelname aan verschillende beurzen zijn echte winterbezigheden
voor watersportbedrijven. De opvallend ruime zaak beslaat drie verdiepingen. Zowel in het souterrain als
op de begane grond, waar de entree is, staan veel sloepen en motoren tentoongesteld en de bovenverdieping, waar tevens het kantoor gevestigd is, ligt vol met biminitops van het merk Viotap, rechtstreeks uit Griekenland geïmporteerd en in verschillende uitvoeringen te zien. Deze zonnedakjes zijn
uniek in zijn soort en op maat naar
ieders wens te fabriceren. Hellas
bestaat al sinds 1982 en is opgericht door de Griekse familie Loumpranos. Zoon Stymon en zijn vrouw
Miranda staan vanaf 2003 aan het
roer van hét vertrouwde watersportadres in de buurt.
Dealerschap
Miranda: “Naast sloepen tot acht
meter van onder andere merken als
Oudhuijzer en Crescent, verkopen
wij bootaccessoires, diverse bootstoelen, Bombard rubberboten van
tweeënhalf tot vijf meter lengte én
zijn wij bovenal al dertig jaar officieel dealer van het motormerk Yamaha, waarvan we tevens het onderhoud verzorgen, voor zowel buitenboord als inboard motoren. We hebben overigens zeer veel motoren op
voorraad liggen. Sinds kort hebben
wij ook het dealerschap van Steelfish aluminium sloepen. Zeer robuust en natuurlijk onderhoudsvrij.”
Hellas 580 op eindejaarsshow
Vanaf tweede kerstdag heeft Hellas

vijf dagen een eindejaarsshow gepland. Iedereen is welkom voor het
bekijken van veel A-merk occasions, waaronder Maril, Crescent, Antaris en Oudhuijzer. Miranda: “Het is
nu een prima tijd om te kopen. De
boot ligt dan nog tot april bij ons in
stalling en wij maken hem zomerklaar voor u. Voor je het weet is het
voorjaar en vaart u lekker weg in uw
eigen sloep!”
Tevens is tijdens de show de nieuwste sloep te bewonderen. Deze
sloep, waarvan de naam nog niet
helemaal bekend is, is exclusief
voor Hellas ontwikkeld. Hij bevat
een outboard 9,9pk Yamaha 4takt
werkmotor die onzichtbaar weggewerkt is in de bun. Hij kan overigens
ook met een dieselmotor geleverd
worden en zelfs met een elektromotor. De sloep heeft super vaareigenschappen, een hoog zitcomfort door
verhoogde rugleuningen en diepe
zitbanken, heeft een grote kiel, is
zeer koersvast, uniek door zijn aangehangen roer en is erg mooi afgewerkt. Voor de prachtige prijs van
nog geen twintigduizend euro zit er
een kussenset en zomerkap bij en
door zijn lage doorvaarthoogte is hij
handig voor op de Westeinderplassen. Miranda: “We overwegen de
sloep ‘Hellas 580’ te noemen, maar
moeten nog wel even wennen aan
dat idee.” De koffie staat klaar op de
eindejaarsshow van 26 tot 30 december en is dagelijks te bezoeken
van elf tot vier uur. De normale openingstijden van Hellas watersport
zijn van negen tot vijf uur, behalve
op woensdag en zondag, dan is de
zaak gesloten. Voor meer informatie
kunnen de websites: www.hellaswatersport.nl www.bootbimini.nl en
www.bootstoelen.nl bekeken worden. Het bezoek adres is Aalsmeerderdijk 486, te Rijsenhout. Telefoonnummer 0297-320764
Door Miranda Gommans

Eetcafé de Kroon heropend
Oude Meer - Na een grondige verbouwing is het met het inbouwen
van een bar, een houten vloer een
ander plafond en diverse decoraties een stuk gezelliger geworden in
eetcafé de Kroon.
Met een mooi terras aan het water
van de Ringvaart is het eetcafé in de
zomer een toplocatie met alle passerende boten en dagjesmensen.
Maar ook in de winter is de Kroon
een divers eetcafé. Zo kunnen bezoekers hier terecht voor de lunch,
een borrel of om s ´avonds lekker
te eten. Er hangt een groot scherm,
zodat geen voetbalwedstrijd ge-

mist hoeft te worden. Voor feesten
en partijen zit u bij de Kroon goed.
Het eetcafé heeft al vier grote partijen gehad en de mensen waren heel
tevreden.
Naast de Kroon bevindt zich een
grote parkeergelegenheid. Eens in
de maand is er live muziek en regelmatig worden pokertoernooien gehouden. Nieuwsgierig geworden? De medewerkers van eetcafé de Kroon heten u/jou van harte
welkom.
Eetcafé de Kroon aan de Schipholdijk 253 d in Oude Meer is telefonisch bereikbaar via 020-3484842.

Wethouder Ad Verburg bij
pré-startersavond van KvK
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg
van Economische Zaken opende de
oriëntatiebijeenkomst KvK voor ondernemers die een eigen bedrijf
willen starten op woensdag 15 december in de Crown Business Studios. Hij deed dit met een inspirerend welkomswoord, waarin hij
sprak uit eigen ervaring. Ad Verburg
heeft via zijn werk op de Bloemenveiling voor een Amerikaanse multinational een eigen vestiging in Europa helpen opzetten. “Een geweldige ervaring en tien jaar zeer succesvol.” Toen de Amerikanen besloten het bedrijf te beëindigen, is Verburg samen met enkele collega’s
een eigen export bedrijf in planten
gestart. Dit bedrijf is later opgegaan
in een groot exportbedrijf. “In deze tijd heb ik zelf veel wijze lessen
geleerd en tips gekregen van anderen.” Verburg verder in zijn toespraak: “Ondernemer worden betekent zelfstandigheid. Dit heeft echter zijn voor- en nadelen. Eén van de
belangrijkste zaken om uw droom
werkelijkheid te laten worden is
daarom zelfkennis. Ga eens bij u
zelf na: Wat zijn mijn sterkste punten, wat kan ik goed, maar juist ook:
Wat is er nodig, maar kan ik niet, of
ben ik niet zo sterk in. Neem goed
door wat er allemaal komt kijken bij
het opstarten van een bedrijf, en de
eerste stap hiervoor heeft u al genomen door hier aanwezig te zijn. Alle instanties die hier vanavond aan-

wezig zijn, willen u graag helpen van
uw idee of droom een goed bedrijf
te maken. De gemeente Aalsmeer
is hier, net als de regio gemeenten
aanwezig met een stand. Daarnaast
wil ik ook nog even van deze gelegenheid gebruik maken om aan te
geven dat de gemeente een bedrijvenloket heeft waar u met al uw vragen over ondernemen in Aalsmeer
terecht kunt, dus mocht u in de loop
van de week of op een ander moment toch nog vragen hebben, kunt
u ook daar altijd aankloppen.” De
regionale pré-startersavond is met
meer dan 100 mogelijk beginnende ondernemers zeer goed bezocht.
Ondernemen iets voor u?, was de
vraag die een panel van KvK-adviseurs, ervaren ondernemers en financiële en marketingexperts aan
de aanwezigen stelden. Onder deskundige begeleiding doorliepen de
deelnemers van de oriëntatiebijeenkomst het tienstappenplan voor
zelfstandig ondernemen: Van het in
kaart brengen van ondernemerskwaliteiten, via een marktverkenning en het afdekken van risico’s tot
het echte werk, het opstarten van
een bedrijf. Na afloop was er de informatiemarkt. Panelleden, medewerkers van de Belastingdienst, KvK
Amsterdam, ondernemersverenigingen en het UWV Werkbedrijf stonden klaar voor een persoonlijk gesprek. Met een netwerkborrel werd
de avond afgesloten.

Aalsmeer - Sinds einde 2007 hebben al vele kunstliefhebbers de
prachtige, aan de voet van de historische watertoren aan de Westeinderplassen, gelegen galerie weten te vinden. Wat niet iedereen
weet is dat achter galerie Sous-Terre Aalsmeer een heus familiebedrijf schuilt met een lange staat van
dienst. Kunstenares Bernadette en
echtgenoot Nol de Groot startten in
1989 hun eerste galerie in het souterrain van hun woning te Lithoijen (Noord-Brabant). Met veel passie, kennis van kunst en commercieel inzicht hebben zij daar een succesvolle onderneming opgebouwd
met een expositieruimte van 1000
vierkante meter plus beeldenpark
van 30.000 vierkante meter. In 2004
openden zij een tweede vestiging in
de – alom bekende – tuinen van Appeltern. Toen hun drie zonen Jeroen,
Frank en Robbin te kennen gaven
graag in het bedrijf te willen werken,
besloten Nol en Bernadette een galerie in Aalsmeer over te nemen. Een
uitgelezen kans om zich ook in de
Randstad te presenteren met een
expositieruimte van 1000 vierkante meter en een mooie beeldentuin.
Sous-Terre biedt een breed aanbod
aan kwalitatief hoogstaande, hedendaagse kunst van nationale en

buitenlandse kunstenaars dat velen
aanspreekt. Sous-Terre Aalsmeer
onderscheidt zich van de andere locaties door de grote collectie moderne glaskunst die er bewonderd
kan worden. Maar ook als bijzondere evenementenlocatie. Zowel particulieren als bedrijven hebben hier
al hun receptie, diner of netwerkbijeenkomst gehouden, omringd door
schoonheid in een chique ambiance. De galerie blijft vernieuwen en
wegen zoeken om haar klanten optimaal van dienst te zijn. Zo is vorig jaar de digitale kunstwinkel geintroduceerd, waar nagenoeg de
hele collectie te bekijken en te bestellen is. In september 2010 opende zij haar deuren in ‘Inspiratiepark
Serbonne’ te Nijverdal. Aan het samenwerkingsverband van ondernemingen op het gebied van bouw,
verbouw en inrichting van huis en
tuin voegt Sous-Terre hier een artistieke dimensie toe. Het nieuwste
plan is om volgend jaar te starten
met de organisatie van kunstbeurzen. De familie de Groot is een echt
ondernemersgezin. Galerie SousTerre Aalsmeer aan de Kudelstaartseweg is iedere zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Nieuwsgierig? Kijk voor informatie
op www.galerie-sous-terre.nl.

Melle van Berkel wint Wii
bij Rabobank Regio Schiphol

Nieuw in het assortiment

Tweedehands merkkleding
voor kinderen bij Poco Yo
Aalsmeer - Sinds 13 november is in
de Zijdstraat 26d de gezellige kinderwinkel Poco You gevestigd. De
winkel is te vinden op het pleintje
bij de molen en heeft mooie merkkleding voor kinderen, cadeautjes,
speelgoed en onder andere kindersieraden. Vanaf heden heeft Poco
Yo ook mooie tweedehands merkkleding voor kinderen in haar assortiment. Mooie, nog goede merkkleding voor kinderen kan bij Poco Yo
ingebracht worden van dinsdag tot

aan? De Rabobank geeft tips via de
website www.baasovereigengeld.nl.
Deze site geeft handige tools, nuttige informatie en een goed plan om
slim met geld om te gaan.
Dat sparen leuk is wordt door de
‘Win een Wii’ actie nog eens extra benadrukt. De jeugdige klanten
worden door de bank als heel belangrijk gezien en hebben daarom
in 2010 extra aandacht gekregen
door deze actie. Wil jij ook sparen
op je eigen bankrekening?
Kom met je vader of moeder snel
naar het kantoor van Rabobank Regio Schiphol of ga naar www.regioschiphol.rabobank.nl en kijk bij
Jeugd/Jongeren om je een rekening
kan openen.

Op de stoelen Melle (links) en Senne met de Wii controllers in de aanslag.

en met vrijdag. Op dit moment bestaat de collectie vooral uit kleding
in de maten 98 tot 104, Ook in deze kleine maten heeft Poco Yo skikleding en afgelopen dinsdag is een
mooi paar sneeuwlaarzen van Ralph
lauren polo sport binnen gebracht.
Het aanbod wisselt regelmatig, dus
zeker af en toe even binnen lopen!
Poco Yo is iedere dinsdag tot en met
zaterdag geopend van 9.30 tot 17.00
uur. Tussen kerst en oud en nieuw is
de winkel gesloten.

VVV Agentschap komt in
Boekhuis Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
wil de VVV-dienstverlening in
Aalsmeer voortzetten, ook nadat de
huidige vestiging in het gemeentehuis per 24 december wordt gesloten. Gekozen is om het VVV-agentschap te huisvesten in het centrum
van Aalsmeer, bij Het Boekhuis in
de Zijdstraat 12. VVV Hollands-Midden wordt per 1 januari 2011 opgeheven en daarmee komt dus ook de
VVV vestiging in het gemeentehuis
te vervallen. De gemeente heeft zich
aangesloten bij het Amsterdamse
Toerisme en Congres Bureau (ATCB) en samen met hen gezocht naar
een nieuwe locatie. Via de ondernemersvereniging Aalsmeer (OVA)
en door een bericht in de pers zijn
ondernemers opgeroepen om het
VVV agentschap in hun locatie onder te brengen. De ATCB heeft ver-

Aalsmeer - Onlangs heeft Melle van Berkel een Wii spelcomputer
gewonnen. Samen met haar zusje
en haar moeder heeft zij op woensdag de Wii in ontvangst genomen.
Het was die woensdagmiddag een
waar feestje op het kantoor van de
Rabobank aan de Stationsweg 8.
De 7-jarige Melle heeft voor 1 december geld op haar Rabobankrekening gestort en maakte daardoor
kans op de Wii. Melle en haar zusje Senne hebben beiden heel veel
zin om thuis met de Wii te gaan spelen. Rabobank Regio Schiphol vindt
het belangrijk dat kinderen met
geld leren omgaan en dus ook leren
sparen. Hoe kan je nu slim met je
spaargeld omgaan? Hoe pak je dat

volgens voor Aalsmeer de gesprekken gevoerd met zes ondernemers,
die zich hadden aangemeld. Op advies van het ATCB heeft de gemeente gekozen voor Het Boekhuis. In
de maand januari wordt eerst gestart met de verkoop van VVV- en
andere geschenkbonnen bij Boekhuis Aalsmeer. In de maand februari zal dan een echt agentschap geopend worden met een VVV Informatiezuil en een kast met toeristisch-recreatieve producten als routekaarten en gidsen. De VVV zal een
meer beperkte opzet krijgen dan in
de huidige ANWB/VVV-vestiging.
Er blijft echter een kernassortiment
aan VVV-producten beschikbaar.
Het Agentschap valt onder de verantwoordelijkheid van het Amsterdam Toerisme en Congres Bureau
(ATCB).

Derde tussentrekking

Bakkerspakket voor winnaars
stempelactie Kudelstaart
Kudelstaart - De derde tussentrekking van de stempelkaartenactie van winkelcentrum Kudelstaart
heeft afgelopen zaterdag 18 december plaatsgevonden.
De families Schoordijk, Evelaans,
Jonkers, van der Laarse, van der
Hoorn, Mul, van Zantbeek en Bolderdijk uit Kudelstaart, Joke uit Zevenhoven en A. Meijer uit De Kwakel zijn getrakteerd op een lekker
bakkerspakket. Alle tien maken ook
nog kans op een prijs in de grote trekking waarmee onder andere een winkelwagen vol met bood-

schappen ter waarde van 125 euro te winnen is. Iedereen kan deelnemen aan de stempelkaartenactie. Bij besteding van 10 euro ontvangen klanten bij alle winkels een
stempel, bij tien stempels is de kaart
vol en kan deze gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde bussen bij Albert Heijn en bakkerij van
Leeuwen. Op maandag 3 januari
wordt uit alle ingeleverde stempelkaarten tien winnaars getrokken. De
uitreiking vindt plaats op zaterdag 8
januari om 11.00 uur. Uiteraard krijgen alle winnaars vooraf bericht.
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Bijeenkomst Beraad en Raad in vogelvlucht

Indrukwekkende stilte na
herdenking Chris Aertssen

Aalsmeerse Belangen:

“Alle goeds voor het nieuwe jaar”
Aalsmeer - Het is kerstmis 2010,
de sneeuw valt in een gestage stroom vanuit de hemel en
kleurt alle daken, bomen, straten, mensen en dieren wit. Het is
een prachtig gezicht en iedereen
spreekt over een witte kerst, want
dat is al heel lang geleden; een
kerst waar het gehele land onder
een dikke laag sneeuw was verstopt.
Voor diegenen die aan een korte kerstvakantie in het buitenland
zijn begonnen, had de sneeuw
nog wel een paar dagen weg mogen blijven. De lange rijen op de
autowegen en op de luchthavens
veroorzaken veel stress en ongemakken. Geen recept voor een
ontspannen begin voor wat een
leuke week had moeten worden.
De thuisblijvers krijgen gelijk. Het
zijn ook de dagen waarin we nadenken over onze naasten. Over
hoe het zou zijn wanneer jouw
naaste er nog geweest zou zijn
en wat je allemaal nog had willen

doen. Dat deze gedachten vooral
met Kerstmis naar boven komen
is op zich niet vreemd. De laatste dagen van het jaar naderen en
dat is altijd het moment om nog
eens je gedachten te laten gaan.
Vreemd is het wel, want zou het
eigenlijk niet zo moeten zijn dat
we het gehele jaar aan onze naasten denken, dat dit niet alleen aan
deze tijd van het jaar voorbehouden zou moeten zijn. Want waarom wel met Kerstmis en niet op 6
juni? Jawel, hoor ik u zeggen, het
kindje Jezus is wel rond kerstmis
geboren en er waren wijze mannen uit het Oosten die leuke cadeautjes bij zich hadden en het
wiegje stond in een stal en er waren allemaal dieren omheen en
daarom vieren we kerstmis en
denken we nog eens na over het
voorbije jaar. 33 jaar na zijn geboorte is hij, om ons te bevrijden,
aan het kruis gestorven.
Tot zover de algemene kennis
over kerstmis. 66 Jaar geleden

kwamen de wijze mannen uit het
westen, nadat er uit het Oosten
alleen maar mannen met kwade
bedoelingen waren gekomen,
Velen hebben hun leven gelaten
om ons de vrijheid te geven. Ook
zij hadden hun naasten lief en wilden daar nog van alles mee doen,
het is velen niet gegeven. Over 6
juni hoor ik ieder jaar iets minder.
Niettemin wens ik allen fijne
kerstdagen toe en alle goeds voor
het nieuwe jaar.
Namens de fractie van Aalsmeerse Belangen
Dick Kuin, fractievoorzitter

Aalsmeer - De bijeenkomst van het
Beraad en de Raad beleefde donderdag 16 december de laatste sessie van het jaar 2010. Voorafgaande
aan het Beraad sprak burgemeester
Pieter Litjens een ‘in memoriam’ uit
naar aanleiding van het overlijden
van Chris Aertssen, fractieassistent
PACT Aalsmeer, op maandag 29 november. De burgemeester noemde het fijn en dapper dat echtgenote Rosalie, familieleden en vrienden aanwezig waren en hij ging terug naar september 2009 toen fractievoorzitter Ulla Eurich (PACT) het
verzoek deed om de agenda te trekken. Chris Aertssen en Jelle Buisma zouden als fractieondersteuners
aan het werk willen gaan en wilden
daartoe een handtekening zetten en
dit met enig ceremonieel vertoon
vergezeld laten gaan. Dit om aan te
tonen dat het betreden van de politieke arena een serieuze aangelegenheid is waar niet lichtzinnig mee
omgesprongen kan worden. Deze
bijeenkomst in het gemeentehuis
werd vereeuwigd. Op 1 april van dit
jaar wordt Chris Aertssen fractieassistent en vol enthousiasme gaat
hij aan de slag. Kort na elkaar verliest hij beide ouders en een zware ziekte vergt ook veel van hem.
Vlak voor de zomervakantie treft de
burgemeester (vanaf een afstand)
Chris op een terras aan in gesprek
met Ulla Eurich en Ronald Fransen
en een week daarna raakt hij in gesprek met Chris. Hierbij wordt duidelijk hoe goed hij, ondanks de jonge leeftijd, kan omgaan met de ziekte en met het verlies van beide ouders. De woorden dat het leven
mooi is, omdat je bij je thuiskomst
Rosalie en dochter Naomi in je on-

middellijke nabijheid weet, maakte diepe indruk bij de burgemeester. Kort na dit gesprek volgde een
‘slecht nieuws gesprek’. De ziekte
was weer terug en de vooruitzichten
waren slecht. Ronald Fransen had
aangegeven dat hij, in verband met
ziekte, tijdelijk ontslag als raadslid moest nemen en Chris Aertssen
was de eerstvolgende op de lijst om
hem te vervangen. Helaas kon hij
die taak niet op zich nemen en deed
dus afstand. Als het anders was gegaan zou Chris vol enthousiasme
zijn werk hebben kunnen doen. Op
3 december is Chris Aertssen begraven in een ijskoud winterlandschap. Er vond één van de warmste bijeenkomsten plaats die burgemeester Pieter Litjens heeft meegemaakt. Vrij naar een reclameboodschap van Tempo Team sluit de burgemeester zijn bijdrage af met de
opmerking dat de waarde van de
aanwezigheid niet altijd is af meten aan de tijd die hij of zij aanwezig
is. “Bij Chris was dit kort maar hevig en hij heeft een onuitwisbare indruk achter gelaten. De achterblijvers wordt veel kracht gewenst om
zijn mooie herinnering te blijven bewaren.” Hierna volgde een indrukwekkend stiltemoment
Weinig vragen in Beraad
Het Beraad werd voorgezeten door
Joop van Dam (PACT) en al vrij snel
bleek dat diverse behandelstukken in het teken van uiten van wensen en bedenkingen stonden. Dat
geldt onder andere voor de deelname en het lidmaatschap van de
Stichting Greenport Aalsmeer. B&W
hebben in augustus van dit jaar ingestemd met de oprichting van de

stichting, die als doel heeft de besluitvorming omtrent en de voortgang van projecten die vallen onder Greenport Aalsmeer te bewaken. Beoogd voorzitter van het dagelijks bestuur is burgemeester Pieter Litjens. De fracties hadden geen
bedenkingen en wensen en later
vond dan ook besluitvorming plaats.
Het volgende behandelstuk was het
vaststellen van de decemberwijziging 2010. De fracties van AB, PACT
en VVD hadden weinig tot geen opmerkingen. De CDA-fractie had wat
meer tijd en punten uitgetrokken
en diverse pagina’s van het projectenboek passeerden de revue. Onder het motto: waar gehakt wordt
vallen spaanders werd het onderwerp later op de avond bij de besluitvorming afgehamerd. Het vaststellen van het normenkader voor
de accountantscontrole van de jaarrekening 2010 ondervond geen enkele weerstand in zowel Beraad als
bij de besluitvorming en dat gold
ook voor het behandelstuk gericht
op het instemmen met een correctie
van het raadsbesluit dat betrekking
heeft op de begroting 2010 van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD
Amsterdam-Amstelland. Het kennisnemen van de meerjarenraming
en het instemmen met de begroting
2011 van de Stichting AURO voor
Openbaar Onderwijs. Met het voorstel moet de controlerende functie
van de Raad handen en voeten geven voor het openbaar primair onderwijs in Aalsmeer, Uithoorn en De
Ronde Venen (AURO). Opmerkingen als alert blijven, groeischolen,
krimpscholen en reserveren wachtgeld kunnen de besluitvorming later
op de avond niet tegenhouden.

Volgende week, in de oudejaarskrant, kijken de fracties
CDA, VVD en PACT terug op
het afgelopen jaar en delen zij
hun wensen voor het komende
jaar met de lezers van de Nieuwe Meerbode.

Bekeuringen voor herrieschoppers en rondhangers

Gemeente en politie zijn overlast
van jeugd in Kudelstaart beu
Aalsmeer - Met een gerichte
groepsaanpak wordt een groep van
23 Kudelstaartse jongeren tot juni volgende jaar in het rechte spoor
gehouden. Gesprekken tussen ouders, gemeente en politie leidden
tot deze aanpak, waarbij uitgangspunt is dat de rust terugkeert rondom het winkelcentrum.
De gemeente Aalsmeer kiest voor
deze aanpak in Kudelstaart, omdat
zij vindt dat de mensen die daar wonen, werken en winkelen recht hebben op een rustige en veilige omgeving. Daarbij zorgt de gemeente voor duidelijke spelregels. En onderdeel van de aanpak is verscherpte inzet van de politie en een intensievere samenwerking met het
openbaar ministerie. Er zal meer en
sneller een bekeuring worden uitgedeeld, alleen al voor het rondhangen in het winkelcentrum. De gemeente maakt bij de groepsgerich-

te aanpak ook gebruik van de inzet
van Cardanus en van jeugdzorginstellingen.
Spelregels
De nu gekozen groepsaanpak resulteert in enkele duidelijke afspraken die gelden tot juni 2011. Die afspraken vallen samen te vatten in
vijf hoofdpunten: Niet rondhangen
in het winkelcentrum en bij de punt
onder het afdakje aan de Einsteinstraat. Wie dat wel doet wordt naar
de zeecontainer gestuurd, wie weigert te vertrekken kan worden bekeurd. Wie in Kudelstaart herrie veroorzaakt, mensen lastigvalt of troep
achterlaat, krijgt een bekeuring. Er
geldt een alcoholverbod rond het
winkelcentrum en op de parkeerplaatsen. Wie zich daar niet aan
houdt, krijgt een bekeuring. Niemand mag in het halletje van de Rabobank rondhangen.

Wie dat wel doet, krijgt een bekeuring. En wie een bekeuring krijgt,
moet tevoren beseffen dat de ouders hier per brief over worden ingelicht.
Huisbezoek
De jongeren uit de overlastgevende
groep en hun ouders zijn allemaal
individueel benaderd via een brief.
Elf van de jongeren en hun ouders
hebben bezoek aan huis gehad.
De komende tijd worden zij scherp
in de gaten gehouden. Ouders van
jongeren die, om uiteenlopende redenen, niet zijn bezocht, ontvingen
later een brief van de gemeente en
de politie.
Daarin wordt benadrukt dat ook hun
kind tot de overlastgroep behoort en
dat óók hun kind met de specifieke
groepsaanpak te maken krijgt. Voor
enkele jongeren wordt in 2011 een
individueel traject uitgezet.

Stevige dienstverlening en meer financiële armslag

Amstelveen en Aalsmeer gaan
ambtelijk samenwerken!
Aalsmeer - De twee gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben het voornemen uitgesproken
om ambtelijk te gaan samenwerken. Deze samenwerking moet eind
2012 haar beslag krijgen. Beide gemeenten blijven zelfstandig met eigen besturen en gemeenteraden.
Een compacte kernorganisatie, met
directie en adviseurs, blijft actief op
de huidige Aalsmeerse locatie. Dat
geldt tevens voor de uitgebreide loketfunctie. In Aalsmeer kunnen inwoners óók straks nog gewoon hun
paspoort halen en hun huwelijken
sluiten. Het plan is de Aalsmeerse
ambtenaren in dienst te laten treden
van de ‘opdrachtnemer’ gemeente Amstelveen, die vervolgens diensten gaat leveren aan ‘opdrachtgever’ gemeente Aalsmeer. De al langer bestaande samenwerking tussen de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn wordt vooralsnog níet verder uitgebouwd. De gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn zochten vanaf mei 2010 gezamenlijk naar een
steviger basis door samenwerking
met de grotere partner Amstelveen

te zoeken. Uithoorn kan op dit moment nog niet besluiten over het
uitbreiden van deze samenwerking. Aalsmeer en Amstelveen hebben daarop besloten de onderlinge samenwerking wél verder te onderonderzoeken. Zij tekenen hierbij met nadruk aan dat de mogelijkheid openblijft om de samenwerking in de toekomst met extra partijen uit te breiden. Van de nu voorgenomen samenwerking verwachten Aalsmeer en Amstelveen meer
efficiëntie, een steviger kwaliteit van
dienstverlening en meer financiële
armslag.
Toekomstbestendig
In januari 2010 schreef de gemeenteraad van Aalsmeer in een motie
het volgende: “Al geruime tijd bestaat het besef dat Aalsmeer als
relatief kleine gemeente beschikt
over een kwetsbaar ambtelijk apparaat. Zeker gezien de ambities
die Aalsmeer heeft, de toename in
de taken die de rijksoverheid bij ons
neerlegt, de toenemende vraag (zowel kwantitatief als kwalitatief) die

de burger bij ons neerlegt en het feit
dat wij geconfronteerd worden met
substantiële bezuinigingen. De huidige schaal van de ambtelijke organisatie is niet toekomstbestendig.
Wij zien dan ook de noodzaak om
over te gaan tot verregaande en intensieve ambtelijke samenwerking.
Hierin staat Aalsmeer niet alleen. Dit
wordt ook erkend door gemeenten
die veel groter zijn dan Aalsmeer.”
Uit de zienswijze van het Aalsmeerse college vloeide het onderzoek
voort dat de afgelopen maanden is
uitgevoerd door bureau Berenschot.
In dit onderzoek zijn twee hoofdvarianten onderzocht: Aalsmeer en Uithoorn en Aalsmeer, Amstelveen en
Uithoorn. Daarnaast is een derde
en alternatieve variant, Amstelveen
en Aalsmeer, onder de loep genomen. Op basis van het uitgebreide
onderzoek met bijbehorende conclusies van Berenschot, (inclusief
een uitgebreide benchmark onder
gemeenten van dezelfde omvang,
kiezen de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen voor verdergaande samenwerking.

Inloopavond over herinrichting
Van Cleeffkade in gemeentehuis
Aalsmeer - Woensdag 12 januari wordt een inloop- en informatiebijeenkomst gehouden over de herinrichting van de Van Cleeffkade in
het gemeentehuis. Bewoners kunnen die avond binnen lopen om de
verschillende informatiepunten met
tekeningen en foto’s te bekijken.
Vakspecialisten zijn aanwezig op het
gebied van onder andere verkeer en
vervoer en groen, die belangstellenden graag te woord staan over
de herinrichting van de Van Cleeffkade. De bijeenkomst is van 19.30
tot 21.30 uur. De herinrichting gaat
over het stuk Van Cleeffkade tussen de brug over de Kerkwetering
en de N201. Daar is het wegdek toe
aan een grondige opknapbeurt. Tegelijkertijd vragen fietsers en voetgangers om meer verkeersveiligheid
en wil de gemeente voorsorteren op
een verlaging van de snelheid. De
herinrichting is gepland in het tweede kwartaal van 2011 en moet voor
de zomer 2011 gereed zijn. Het college van B&W heeft op 6 juli besloten dit stuk van de Van Cleeffkade,
zoals dat heet, verfijnd in te richten. Dat wil zeggen dat het eerste
stuk van de Burgemeester Kasteleinweg tot ongeveer huisnummer

14, een 50 kilometer per uur weg
blijft. De rest van de Van Cleeffkade
wordt 30 km-zone. Dat zorgt later
voor een geleidelijke overgang naar
stapvoets rijden nabij het Raadhuisplein en de Zijdstraat. De herinrichting heeft natuurlijk ook alles te maken met de omlegging van de N201,
waardoor er dan veel minder verkeer over de Burgemeester Kasteleinweg en over de Van Cleeffkade gaat rijden. De prognose is dat
het aantal auto’s op de Van Cleeffkade daalt van circa 15.000 per etmaal naar circa 6500 auto’s per etmaal. In het gedeelte waar 50 kilometer gereden mag worden, komen
trottoirs en vrij liggende fietspaden
die gescheiden zijn van de rijbaan
door een geleider.
De rijbaan en het fietspad worden
uitgevoerd in asfalt. Ter hoogte van
huisnummer 14 komt de grens van
de 30km-zone. De overgang van 50
naar 30 wordt uitgevoerd door middel van een zogenaamde poortconstructie, zoals die ook gemaakt is in
de Stommeerweg bij restaurant Het
Bonte Schort. Er komt een lange
drempel waar bussen en vrachtverkeer comfortabel overheen kunnen.
Bij de overgang wordt het verkeer

gemengd, fietsers en (vracht)auto’s
gaan van dezelfde rijbaan gebruik
maken. Voorbij de poortconstructie wordt de Van Cleeffkade uitgevoerd als 30 km-zone. De inritconstructie bij de Seringenstraat wordt
verwijderd, verkeer dat uit die straat
van rechts komt heeft dan voorrang.
Hier maakt het asfalt plaats voor
klinkers.
Groeninrichting
Met een groene inrichting wordt
onderstreept dat de Van Cleeffkade meer een woonstraat wordt dan
een doorgaande weg. Helaas moeten zes bestaande bomen worden
gerooid om de herinrichting mogelijk te maken, maar er worden in totaal 37 nieuwe bomen geplant. Alle
belanghebbenden hebben een uitnodiging voor de informatieavond
gekregen.
Behalve op deze informatie- en inloopavond kunnen belanghebbenden ook vragen en/of opmerkingen
stellen per brief of email, dit kan tot
uiterlijk 27 januari. Het emailadres
is Info@aalsmeer. Het postadres
is Gemeente Aalsmeer, postbus
253,1430 AG Aalsmeer, t.a.v cluster
Beheer.

High-tech kassen Aalsmeer
en Haarlemmermeer
Aalsmeer - Binnen Greenport
Aalsmeer wordt 237 hectare glastuinbouwgebied opgeknapt en 218
hectare krijgt een nieuwe functie.
De provincie Noord-Holland stelt
hier 10 miljoen euro voor beschikbaar. De 10 miljoen euro wordt verdeeld over projecten van de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en Haarlemmermeer. In totaal leveren deze vier gebieden een
bijdrage aan 455 hectare reconstructie van de glastuinbouw in de
Greenport Aalsmeer.
Daarvan wordt 237 hectara verouderde kassen afgebroken en nieuwe high-tech en duurzame kassen
voor in de plaats gezet. 218 Hectare

verouderd glas wordt opgeruimd en
krijgt een nieuwe functie zoals wonen en groen. Greenport Aalsmeer
is belangrijk op het gebied van de
regionale economie en de internationale concurrentiepositie. De sterke positie van Greenport Aalsmeer
is niet vanzelfsprekend. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om
optimaal te kunnen presteren op
wereldniveau.
Bestaande en verouderde glastuinbouwgebieden moeten worden heringericht om een betere agrarische
structuur en een positief investeringsklimaat te krijgen. Daarom is
de herstructurering van het glastuinbouwgebied van belang. Het

voorstel van Gedeputeerde Staten
wordt nog ter besluitvorming aan
Provinciale Staten voorgelegd.
Duurzaamheid
Greenport Aalsmeer is een van de
vijf Greenports in Nederland.
Het is de grootste wereldhandel- en
kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling
Aalsmeer. Zij zorgt voor 50.000 voltijdbanen en kent een omzet van 3
miljard euro per jaar.
Er wordt in de regio samengewerkt
aan duurzaamheid, innovaties, internationale concurrentiepositie en
imagoverbetering voor de hele sector.
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Politie zoekt eigenaren
van gestolen sieraden

Meerlanden deelt cheques
uit aan verenigingen

Aalsmeer - De politie van wijkteam
Ouder-Amstel heeft op 19 november twee mannen aangehouden in
Amsterdam op verdenking van verschillende woninginbraken. Bij een
zoekactie in hunhuis werden tientallen sieraden aangetroffen. Om
deze terug te kunnen geven aan
de rechtmatige eigenaren zijn foto’s van de sieraden geplaatst op
de website www.depolitiezoekt.nl.
De politie kwam de verdachten op
het spoor na een woninginbraak in
Ouderkerk aan de Amstel in augustus van dit jaar. Naast een hoeveelheid sieraden werden ook bankpassen meegenomen. Met een van de
bankpassen is geld opgenomen.
De opnames van de beveiligingscamera’s bij de geldautomaten werden getoond aan politiemensen in

Rijsenhout - Gisteren, woensdag
22 december, hebben ruim 60 goede doelen en verenigingen een bijdrage uit het Meerlandenfonds gekregen. Tijdens de feestelijke uitreiking werden cheques met een totale waarde van 40.000 euro overhandigd door het bestuur van het Meerlandenfonds en door burgemeesters en wethouders van de verschillende gemeenten waarin De Meerlanden actief is. Uit Aalsmeer waren
burgemeester Pieter Litjens en wethouder Ad Verburg naar Rijsenhout
gekomen.

de regio en daarbij werden de pinners herkend. Het gaat om twee
broers van 19 en 22 jaar oud uit Amsterdam. Zij zitten nog vast. De recherche verricht onderzoek naar de
herkomst van de aangetroffen sieraden. Op dit moment zijn sieraden
aangetroffen die onder meer ontvreemd blijken te zijn bij zeven eerdere woninginbraken in onder andere Amstelveen, Amsterdam en
Diemen.
Het vermoeden bestaat dat de inbrekers echter actief waren in een
veel groter gebied dan alleen de regio Amsterdam.
Wie na het zien van de sieraden
op genoemde website van de politie herkend, kan contact opnemen
met het wijkteam Ouder-Amstel via
0900-8844.

Brandweer Amstelland rukt
ook uit voor reanimatie

Aalsmeer - In de afgelopen drie
maanden is Brandweer AmsterdamAmstelland ruim 100 keer uitgerukt
voor een melding van een hartstilstand. Desondanks zijn veel mensen nog onbekend met het feit dat
brandweerlieden naast het blussen
van brand en hulp verlenen bij verkeersongelukken, opgeleid zijn om
te reanimeren.
Door deze onwetendheid ontstaat
nog te vaak verwarring als er een
brandweervoertuig ter plaatse komt
in plaats van een ambulance. Bij
een hartstilstand telt elke seconde.
Een reanimatie moet binnen vier minuten beginnen, dan is de kans op
volledig herstel het grootst. Om het
slachtoffer zo goed mogelijk te hel-

pen werken de verschillende hulpdiensten met elkaar samen. Zodra de alarmcentrale een melding
van een hartstilstand krijgt, gaat de
melding naar zowel de ambulancedienst als de brandweer.
Voertuigen met defibrillator
Wanneer de brandweer als eerste
ter plaatse is, begint zij meteen met
reanimeren. De ambulancebroeders
nemen het over zodra zij gearriveerd
zijn.
Niet alleen volgen brandweerlieden jaarlijks een cursus, ook zijn de
voertuigen van Brandweer Amsterdam-Amstelland voorzien van een
Automatische Externe Defibrillator
(AED).

Kudelstaartse op kandidatenlijst
van PvdA Provinciale Staten
Streek - De lijst van de PvdA voor
de Provinciale Staten verkiezingen
op 2 maart 2011 in Noord-Holland is
op de gewestelijke vergadering van
zaterdag 11 december vastgesteld.
De lijst wordt aangevoerd door een
team van vijf kandidaten.
Als lijsttrekker is unaniem Tjeerd
Talsma gekozen, de huidige fractievoorzitter. Op nummer twee staat de
zittend Gedeputeerde Sascha Baggerman. Elvira Sweet, voormalig
voorzitter van het stadsdeel Zuidoost in Amsterdam, staat op de derde plaats. De vierde plaats wordt
bezet door Xander den Uyl, tot voor

kort bondssecretaris van de ABVA/
KABO. Op de vijfde plaats staat Gedeputeerde Rob Meerhof. Op plaats
negentien staat Marieke van Duijn
uit Kudelstaart. Werkgelegenheid,
een goede bereikbaarheid en behoud van een open landschap met
oog voor natuur en milieubeleid zijn
speerpunten voor de PvdA. Daarnaast is de bereikbaarheid van sport
en cultuur belangrijk en staat de
PvdA pal voor integer bestuur in
Noord-Holland. Het verkiezingsprogramma en de volledige lijst met
kandidaten vindt u op www. noordholland.pvda.nl.

Raadsleden op bezoek bij
bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer
Donderdagavond
16 december heeft een delegatie
raadsleden van CDA, PACT en AB
(de VVD had zich afgemeld vanwege andere verplichtingen) samen met wethouder Gertjan van der
Hoeven deel genomen aan een informatieve bijeenkomst van Amstelland Bibliotheken in de bibliotheek
in de Marktstraat.
De bibliotheek had het initiatief
genomen om alle raadsleden van
Aalsmeer uit te nodigen om zo in
minder dan een uur de ins en outs
van de bibliotheek uit de doeken te
doen. Dit mede naar aanleiding van
de forse bezuinigingsdoelstellingen die het College van B&W van
Aalsmeer heeft geformuleerd. Op
het programma stonden de organisatie Amstelland Bibliotheken,het

verhaal achter de cijfers, hoe de financiering plaats vindt en welke
diensten de bibliotheek tegen welke prijs allemaal aanbiedt. Uiteraard
was er daarna nog ruimte voor vragen en gaf Christine Kempkes, directeur van Amstelland Bibliotheken, iedereen de hand-out van de
presentatie en bijbehorende stukken mee.
Afgaande op de gestelde vragen en
de korte reacties na afloop, iedereen moest op tijd naar de raadsvergadering, is de bijeenkomst als zeer
nuttig ontvangen. Amstelland Bibliotheken denkt hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan
de raadsleden om zo beslagen mogelijk ten ijs te komen tijdens de komende debatten over de bezuinigingen.

Politie neemt partijen
vuurwerk in beslag!
De Kwakel - De politie heeft vorige
week vier partijen illegaal vuurwerk
in beslag genomen in De Kwakel
en Amstelveen. Het vuurwerk wordt
beschouwd als zeer gevaarlijk. In de
nacht van maandag 6 op dinsdag 7
december werd een auto, die geparkeerd stond op een parkeerplaats in
De Kwakel, gecontroleerd door surveillerende agenten. De drie inzittenden bleken een doos met daarin tweehonderd ‘vlinders’ oftewel
‘Spaanse Crackers’ bij zich te hebben. Het bezit of handel in dit type
vuurwerk is strafbaar gesteld in de
wet Milieubeheer.
“Zelfs een flits van een fotocamera
kan de boel al doen ontploffen. De
inzittenden hebben dus groot geluk
gehad”, zegt Jos Bon van de wijk-

teamrecherche. Op donderdag 9
december leidde een anonieme tip
naar een adres in Amstelveen Zuid,
waar 160 vlinders werden aangetroffen. Een van de bewoners van
het huis, een 23-jarige man, werd
aangehouden. Via deze man kwam
de politie op het spoor van een andere verdachte. Bij deze 19-jarige
man thuis werden 220 nitraatbommen (zeer zwaar knalvuurwerk) gevonden. Ook deze verdachte leidde
weer naar een volgende persoon, bij
wie 209 nitraatbommen in huis lagen. Een dag later werd een 15-jarige jongen aangehouden wegens
openlijke geweldpleging. Hij wordt
verdacht van betrokkenheid bij het
met vuurwerk opblazen van een
metalen afvalbak.

ven bij vermissing. Nu is het zo dat
na de melding van vermissing inwoners dit bij de politie moeten aangeven en vervolgens met het procesverbaal naar de gemeente moeten
om een duplicaatdocument aan te
vragen. Het grote voordeel voor de
politie is dat er minder administratieve handelingen gedaan hoeven te
worden.
Bij diefstal wél naar politie
Als een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart is gestolen moeten inwoners wél naar de politie om dit melden. Vervolgens kan men met het
proces verbaal van de politie naar
het gemeentehuis om een duplicaat exemplaar aan te vragen. Ook
dit kost 28,50 euro aan leges, naast
de gewone kosten voor het nieuwe
document.

Schade en diefstal aan 4
bestelbussen VerspreidNet
Castricum - De schrik was groot
toen medewerkers van VerspreidNet maandagmorgen op het werk
arriveerden. Bij de vier bestelbussen, die voor het bedrijfspand aan
de Castricummerwerf stonden geparkeerd, was het portierraam ingeslagen en de vier vast ingebouwde
navigatiesystemen waren met grof
geweld uit de bussen genomen.
VerspreidNet is een organisatie die
kranten en folders verspreidt in
een groot deel van Noord-Holland,
waaronder de Nieuwe Meerbode’s
Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht.

“Geluk bij het ongeluk is dat onze
vijfde bus bij de garage staat voor
reparatie”, aldus een van de medewerkers. “Maar het is natuurlijk niet
normaal dat dit kan gebeuren en dat
kennelijk niemand iets heeft gezien.
Je mag toch aannemen dat door de
politie regelmatig surveilleert op het
bedrijventerrein, maar die hebben
deze grote vernieling zeker ook over
het hoofd gezien.
Wie meer weet kan bellen naar
0251-674433 tijdens kantooruren.
Het mailadres van de krantenverspreider is info@verspreidnet.nl.

Gewonde bij brand appartement
Amstelveen - Zondagavond 19 december is de bewoner van een appartement aan de Suze Groeneweglaan in Amstelveen gewond geraakt nadat brand uitbrak in de keuken. Hij is met ademhalingsproblemen overgebracht naar een ziekenhuis. De hond van de man is door de
dierenambulance meegenomen. De
bewoners van overige appartementen moesten tijdelijk hun woning
verlaten. De oorzaak van de brand is
onbekend. De woning is onbewoon-

baar. De brand brak rond 20.40 uur
uit in de keuken van het appartement op de tweede etage. Vanwege de rookontwikkeling besloot de
brandweer de appartementen op de
tweede en derde etage te ontruimen. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond. De
brandweer had het vuur snel onder
controle. Rond 22.00 uur konden de
bewoners weer terug naar hun woning.

Geen subsidie voor
Bovenlanden Aalsmeer
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft in het
wekelijkse overleg besloten een bezwaarschrift, over het afwijzen van
een aanvraag voor subsidie voor het
onderhoud van het recreatiesteunpunt Takkade (maaien) door stich-

ting De Bovenlanden ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit te handhaven onder aanvulling van de motivering. Geen subsidie dus voor De Bovenlanden, die
hier inmiddels van op de hoogste is
gesteld.

‘Creatief Schrijven’ in
januari bij Welzijn Vita
Aalsmeer - Met ‘creatief schrijven’
wordt de fantasie geprikkeld. Veel
mensen beweren geen fantasie te
hebben maar de praktijk leert dat
dit heel erg mee valt. Dat bewijzen
de cursisten van Bram Landzaat. Hij
verzorgt de cursus Creatief Schrijven voor Vita Welzijn en Advies. In

januari gaat de cursus van start in
wijksteunpunt Meander aan de Clematisstraat Aalsmeer. Het gaat om
acht lessen van 2,5 uur op maandagmiddag éénmaal per twee weken. Voor inlichtingen en aanmeldingen belt u met Meander: 0297323138.

Overlast door vuurwerk
Aalsmeer - Maandagavond 20 december rond half tien kwam een
melding binnen bij de politie van
mensen die een groep jongeren
vuurwerk had zien afsteken in de
Snoekbaarsstraat. Zij hadden daarna de jongeren zien wegrennen.

Agenten die ter plaatse waren gekomen, hebben enkele jongens gesproken op straat, maar zij beweerden er niets mee te maken te hebben. De jongens zijn vervolgens gecontroleerd op het bezit van vuurwerk, maar zij hadden niets bij zich.

Bouwvergunning voor
monument Zwarteweg
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is voornemens een monumentenvergunning af te geven voor de uitbreiding van de woning aan de
Zwarteweg 101. Omdat de woning is aangewezen als Gemeentelijk Monument, kunnen deze werkzaamheden alleen worden uitgevoerd nadat de gemeente hiervoor
een monumentenvergunning heeft
afgegeven. De Monumentenadvies-

Bij vermissing paspoort of
rijbewijs naar gemeente!
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
doet met ingang van 1 januari mee
aan een proef waarbij bij vermissing
van paspoort, identiteitskaart en rijbewijs inwoners niet eerst naar de
politie hoeven om een proces verbaal op te laten maken. Politie en
gemeente hebben de handen ineen geslagen om de aanvraag bij
vermissing gemakkelijker te maken.
Bij vermissing van rijbewijs, identiteitskaart en paspoort kan men direct naar het gemeentehuis om een
nieuw document aan te vragen. De
kosten voor dit duplicaat zijn 28,50
euro aan leges, naast de gewone
kosten voor het nieuwe document.
De verwachting is dat deze maatregel eind 2011 in alle gemeenten
wordt ingevoerd. Het grote voordeel
van deze maatregel is dat inwoners
niet meer naar twee instanties hoe-

Zonder winstoogmerk
Goede doelen of (sport)verenigingen en hun leden en vrijwilligers ,
die een project of activiteit willen or-

ganiseren, kunnen zich aanmelden
voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Het bestuur, dat bestaat
uit de heer Hoffscholte (oud-burgemeester van Aalsmeer), burgemeester Weterings (Haarlemmermeer) en
Hans de Boer (voorzitter Raad van
Commissarissen De Meerlanden),
hanteert een aantal criteria om tot
toekenning of afwijzing te komen.
Zo moet sprake zijn van een organisatie, die zich zonder winstoogmerk
richt op de bevolking in het verzorgingsgebied van De Meerlanden en
het fonds neemt nooit meer dan de
helft van de kosten voor haar rekening. Voor goede doelen is de maximale bijdrage vastgesteld op 2.500
euro en voor (sport)verenigingen op
maximaal 1.000 euro.

commissie van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland heeft in
haar vergadering van 8 september
2010 ingestemd met het plan. In het
kader van de monumentenvergunning heeft het plan vanaf 15 oktober
2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen en bestond de mogelijkheid hiertegen een zienswijze in
te dienen. Hiervan is geen gebruik
gemaakt.

Aanhouding acht verdachten
in cocaïneonderzoek Schiphol
Wethouder Ad Verburg en de heren P. Schouten en P.J. van Ruler, directeur
Green Park Aalsmeer.

Koop– verkoopovereenkomst
op Green Park Aalsmeer

Aalsmeer - Directeur ir. P. van Ruler
van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling en de heer P. Schouten te Aalsmeer hebben een koop
- verkoopovereenkomst gesloten
voor een kavel op het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer. De presentatie van de overeenkomst vond
plaats in aanwezigheid van wethouder Ad Verburg. Verburg: “Inmiddels
is weer een merkbare stijging in het
aantal partijen waarmee gesproken
wordt over de aankoop van bouwgrond. Ik ben dan ook zeer verheugd
met de komst van de heer Schouten, die een heel mooi beeldbepalend gebouw neer gaat zetten dat
goed past in Green Park Aalsmeer.”
De gemeente Aalsmeer is met de
gemeente Uithoorn aandeelhouder
van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling. De heer Schouten zal
een kavel ontwikkelen in deelgebied ‘De Hoeksteen’ op de Molenvlietweg 42. De bouw zal plaatsvinden onder supervisie van Keystones
Bouw en Ontwikkeling. Er zullen 32
kleinschalige bedrijfsunits worden
ontwikkeld vanaf 117 vierkante meter, inclusief mogelijke kantoorruimte ten behoeve van kleine ondernemers, die niet direct veiling of sier-

teelt gebonden behoeven te zijn.
Het bouwplan is goedgekeurd in
het kwaliteitsteam van Green Park
Aalsmeer. Het kwaliteitsteam begeleidt en toetst de kwaliteit van
de bouwplannen. Door de ondertekening van dit koop - verkoopovereenkomst kan nu de bouwvergunning worden aangevraagd. Naar
verwachting gaat na het verkrijgen
van de bouwvergunning in maart tot
mei 2011 de eerste paal de grond in.
Green Park Aalsmeer is een hoogwaardig bedrijvenpark van 180 hectare voor ondernemingen die toegevoegde waarde leveren in de bloemen- en plantensector. Naast deze
specifieke doelgroep is een deel van
het plangebied beschikbaar voor de
vestiging van bedrijven uit de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn buiten de sierteeltsector. Het bedrijventerrein wordt gezamenlijk ontwikkeld door de gemeenten Aalsmeer
en Uithoorn. Bloomin’Holland en
Green Park Aalsmeer bevinden zich
direct naast bloemenveiling FloraHolland in Aalsmeer. Green Park
Aalsmeer is uitstekend bereikbaar
door de aansluiting op de nieuwe
N201 en is slechts vijf minuten rijden van Schiphol.

Koken voor mannen bij Vita
Aalsmeer - Tegenwoordig gaan
steeds meer mannen thuis koken.
Koken is leuk en de meest beroemde koks zijn mannen. Vita Welzijn
Aalsmeer biedt een cursus op de

dinsdag. U leert op professionele
wijze goede basisgerechten op tafel
te zetten. De cursus vindt plaats in
het Wellant College. Informatie over
start en kosten: 0297-344094.

Schiphol - Een rechercheteam van
de Koninklijke Marechaussee op
Schiphol heeft in een onderzoek
naar de stelselmatige invoer van cocaïne acht personen aangehouden.
Onder de verdachten bevinden zich
vijf personen die als schoon-makers
op de luchthaven Schiphol werkten. Het betreft zes mannen en twee
vrou-wen (tussen 41 en 53 jaar oud)
uit Amsterdam, Almere en Zeist. Zeven verdachten werden in de afgelopen twee maanden aangehouden.
De laatste verdachte is begin december in Zeist opgepakt. De Koninklijke Marechaussee kreeg afgelopen zomer zicht op een mogelijke
drugslijn tussen Suriname en Nederland. Uit nader onderzoek kwam
naar voren dat de verdachten mogelijk ook pakketten cocaïne vanuit Ghana en Kenia naar Neder-

land smokkelden. De pakketten cocaïne zouden in de landen van vertrek op vooraf afgesproken plekken
in de vliegtuigen zijn verstopt. Nadat de toestellen op Schiphol aankwamen, zouden schoonmakers de
pakketten van de vliegtuigen hebben gehaald en buiten de luchthaven hebben gebracht. De andere verdachten zouden zich ondermeer heb-ben beziggehouden met
het bewerken en verder verspreiden
van de cocaïne. In totaal zijn in zeven panden doorzoekingen verricht.
Daarbij zijn onder meer vermoedelijke verdovende middelen en geld
in beslag genomen. De Koninklijke
Marechaussee heeft in totaal tenminste dertien kilo cocaïne onderschept. Het onderzoek vindt plaats
onder leiding van het Openbaar Ministerie Haarlem, locatie Schiphol.

Gemeentehuis eerder dicht
Aalsmeer - In verband met de
feestdagen is het gemeentehuis
op verschillende dagen eerder gesloten of later open. Het gemeentehuis is dan ook telefonisch niet
bereikbaar. Op de vrijdagen 24 en
31 december sluit het gemeentehuis om 16.00 uur. Op maandag 3
januari zitten vanaf 11.00 uur al-

le medewerkers van de gemeente weer klaar voor de inwoners.
De openingstijden van de afdeling
dienstverlening(burgerzaken) zijn
overigens afwijkend van de hierboven genoemde tijden. Deze afdeling
is op 24 en 31 december geopend
van 8.30 tot 14.00 uur en op 3 januari van 11.00 tot 14.00 uur.

‘Doorrijder’ aangehouden door
noteren kenteken brokkenmaker
Streek - Een 54-jarige man uit Vijfhuizen is dinsdagavond 21 december aangehouden nadat hij er vandoor was gegaan na een aanrijding. De man bevond zich rond
19.45 uur op de Kruisweg. Ter hoogte van het kruispunt met de Cruquiusdijk raakte de 54-jarige betrokken bij een botsing met het voertuig van een 42-jarige man uit Oude

Meer. Er ontstond onder meer schade aan de bumper, maar de automobilist uit Vijfhuizen reed gewoon
door. De andere betrokenne noteerde echter het kenteken waardoor de
man later door agenten bij zijn woning kon worden aangehouden. De
doorrijder is overgebracht naar het
politiebureau voor verhoor en er zal
proces-verbaal worden opgemaakt.
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Burgemeester Pieter Litjens (VVD):

“Jongeren zijn geen volksplaag,
maar kapitaal van samenleving”
1. Op 27 april verscheen het coalitieakkoord van CDA, AB en PACT.
Hoe kijkt u terug op de ontstaansgeschiedenis van deze coalitie?
“Tja, daar sta je als burgemeester
natuurlijk buiten. De coalitievorming is iets van de politieke partijen en daar speelt een benoemde burgemeester geen rol in. Maar
goed ook, want dat zou de stem
van de kiezer geen goed doen.
En ik vind dat je als burgemeester
met elke coalitie en elke oppositie
goed moet kunnen samenwerken.”
2. Het college van B&W begon
met het besturen van de gemeente Aalsmeer met drie nieuwe wethouders. Is de gewenningsperiode
voorbij of is die deels nog steeds
bezig?
“Die gewenningsperiode is wel
voorbij. Het zou niet goed zijn als
daar meer dan driekwart jaar voor
nodig is. En net als in de vorige periode is het een groep wethouders
die met hart en ziel Aalsmeer besturen, dan is een iets andere aanpak wel wennen, maar geen enkel
probleem.”
3. Het college heeft ervoor gekozen
om collegiaal te besturen. Wat verstaat u daar onder?
“Dat een afspraak een afspraak is,
dat je elkaar steunt als het politiek (maar ook privé) lastig wordt
en dat je elkaar kunt helpen. Een
ander advies geven op zijn of haar
portefeuilleonderdelen, maar ook
advies van een ander accepteren
zonder dat je het gevoel hebt dat
iemand zich met je bemoeit. En
natuurlijk dat er open en eerlijk
met elkaar gesproken wordt. Dat
gaat volgens mij heel goed.”
4. U hebt een portefeuille geërfd
van uw voorganger. Wat viel u meteen op toen u inzicht in de dossiers
kreeg?
“Dat er altijd werk aan de winkel
is en dat er zelden problemen zijn

die gemakkelijk op te lossen zijn.
Juist de weging van alle belangen
- en daar zijn we voor in de politiek
- maakt dat het soms wat ingewikkelder is.”
5. Werk speerpunt uit uw portefeuille vraagt uw speciale zorg aandacht. En waarom?
“Uiteraard de openbare orde en
veiligheid in de gemeente. Kleine
dingen die grote gevolgen hebben,
zoals overlast door jongeren in de
openbare ruimte. Het vraagt enerzijds om een harde aanpak, maar
we moeten er ook voor zorgen dat
we het menselijke niet uit het oog
verliezen. Jongeren zijn niet volksplaag nummer één. Ze zijn het kapitaal van onze samenleving en
daar moeten we zuinig op zijn.”
6. Na de gemeenteraadsverkiezingen moest u meteen bezuinigen.
Maakt dat het besturen moeilijker
of dwingt het tot alternatieven?
“Het maakt het natuurlijk niet eenvoudig. Het is altijd lekker als je
meer dan genoeg geld hebt om te
doen wat je wilt. Maar we zien het
wel degelijk als uitdaging: creatief
omgaan met de problemen waar je
voor geplaatst wordt. Het ontwikkelen van een andere visie op de
rol van de gemeente in de samenleving. Ik denk dat we bezig zijn
om daar een goed antwoord op te
vinden!”

“Geen makkelijke tijd:
Bezuinigen doet zeer”

2. Het college van B&W begon
met het besturen van de gemeente Aalsmeer met drie nieuwe wethouders. Is de gewenningsperiode
voorbij of is die deels nog steeds
bezig?
“Wat mij het meeste opviel de afgelopen maanden, is de grote
snelheid waarmee je in het ambt
wordt gezogen. Letterlijk vanaf
dag één ben je in charge en wil je
van alles direct op de hoogte zijn.
Twaalf jaar volgde ik als raadslid
en als fractievoorzitter mijn voorgangers op de voet. Voor mij is de
grootste verrassing het feit dat ik
het werk als wethouder nog leuker vind dan ik tevoren had kunnen bedenken. Het is ontzettend
leuk werk en ik geniet van deze
uitdagende functie waarin ik veel
van mezelf kwijt kan.”
3. Het college heeft ervoor gekozen
om collegiaal te besturen. Wat verstaat u daar onder?
“Collegiaal bestuur is voor een
goed functionerend college wat
ons betreft een voorwaarde. Dat
is ook wat we hebben afgesproken. Ons college draagt collectief
de bestuursverantwoordelijkheid.
Natuurlijk ben je als eerste verantwoordelijk voor je portefeuille, maar we voelen ons daarnaast
ook gezamenlijk verantwoordelijk.
Gaandeweg deze eerste maanden
ontwikkel je als college een vertrouwen in elkaar. We hebben daar
een goede balans in gevonden.”
4. U hebt een portefeuille geërfd
van uw voorganger(s). Wat viel u
meteen op toen u inzicht in de dossiers kreeg?
“Als nieuwe wethouder had ik
meteen een volle agenda. Het is
een zaak je eigen keuzes te maken en niet zo maar in de voetsporen van je voorganger te stappen.
Ik stel mij steeds de vraag, waarom
staat deze afspraak hier en waar-

8. Welke belofte uit uw eigen verkiezingsprogramma heeft u al kunnen realiseren?
“Een verkiezingsprogramma heb
ik niet, maar ik heb de afgelopen
jaren geprobeerd om al mijn verschillende rollen zo goed mogelijk
te vervullen: voorzitter van de raad,
voorzitter van het college en burgervader voor alle Aalsmeerders
en Kudelstaarters.”
9. Wat zijn uw twee grootste wensen voor 2010: zowel persoonlijk en
als bestuurder?
“Vindt u het heel erg als ik nog iets
bewaar voor mijn nieuwjaarstoespraak op 3 januari?”

om moet ik me met deze zaak bemoeien? Dat is best lastig, voordat je het weet, loop je achter jezelf aan. De dossiers zijn bijna altijd omvangrijk. Daarom moet ik
nog een weg vinden in het selectief omgaan met de stukken. Als je
alles wilt lezen, kom je niet meer
aan werken toe.”
5. Werk speerpunt uit uw portefeuille vraagt uw speciale zorg aandacht. En waarom?
“Dat ga ik er toch meer dan één
noemen omdat ik voor verschillende portefeuilles verantwoordelijkheid draag. Voor wat betreft economie wil de gemeente een partner zijn van ondernemers. We willen daarbij samen werken aan een
visie voor een strategische economische ontwikkeling. Maar gelijkertijd willen we ook oog blijven
houden voor een goede bereikbaarheid van Aalsmeer. De zorg
voor de openbare ruimtes. We zijn
daar met elkaar verantwoordelijk
voor. Geen rommel zo maar weggooien, elkaar niet hinderen in het
verkeer, je hond niet uitlaten in
een kinderspeelplaats, enzovoort.
Bij een ander onderdeel - sociale
zaken - draait het vooral om solidariteit, omzien naar elkaar. Daar
waar het niet lukt, is de overheid
er als vangnet.”
6. Na de gemeenteraadsverkiezingen moest u meteen bezuinigen.
Maakt dat het besturen moeilijker
of dwingt het tot alternatieven?
“Iedereen wist als voor de gemeenteraadsverkiezingen dat we
met economische tegenwind te
maken zouden krijgen. Tijdens de
coalitieonderhandelingen
hebben we als partijen vastgesteld dat
de bezuinigingen de komende jaren een belangrijke plek zullen
opeisen. Dat heeft als gevolg dat
we bezig zijn met een heroriëntatie op de rol van de overheid. Het
zal geen gemakkelijke tijd worden:
bezuinigingen doen zeer. Iedere
burger, organisatie of vereniging
ziet dat er bezuinigd moet worden, maar zo gauw het jezelf raakt,
wordt het moeilijker. Toch zie ik
het ook als een uitdaging. We zullen het gesprek met de inwoners
en de bedrijven aangaan en daarbij onze visie en het perspectief
neerleggen.”
7. Er zijn besprekingen over samenwerking. Eerst met Uithoorn en volgens het laatste nieuws met Amstelveen. We vroegen het vorig jaar

“Bezuinigen dwingt tot innoveren
en dat zit in mijn bloed”
1. Op 27 april verscheen het coalitieakkoord van CDA, AB en PACT.
Hoe kijkt u terug op de ontstaansgeschiedenis van deze coalitie?
“Het was een spannende tijd. De
kiezer had gesproken en vond
doorgaan met de vorige coalitie
niet meer vanzelfsprekend. Nadat
PACT Aalsmeer zich aanvankelijk terughoudend had opgesteld,
bleek onze bijdrage aan een nieuwe coalitie op zeker moment zeer
wenselijk. Ik kijk terug op geslaagde onderhandelingen in een prettige, zakelijke sfeer waarbij wederzijds respect en vertrouwen voorop stonden.”
2. Het college van B&W begon
met het besturen van de gemeente Aalsmeer met drie nieuwe wethouders. Is de gewenningsperiode
voorbij of is die deels nog steeds
bezig?
“Wij kenden elkaar natuurlijk al uit
de raad. Vier jaar lang in dezelfde arena strijden voor het belang
van Aalsmeer schept een band.
Als team waren wij dus snel op elkaar ingespeeld. Met elkaar beschikken wij over een breed palet
aan talenten, ervaringen en eigenschappen. Ik ben de enige vrouw
in het team, dus ook op dat vlak
houden we elkaar goed in balans.”
3. Het college heeft ervoor gekozen
om collegiaal te besturen. Wat verstaat u daar onder?
“Alhoewel wij als collegiaal bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid dat wij maken en de besluiten die wij nemen,
heeft ieder collegelid zijn of haar
specifieke verantwoordelijkheden
rondom de eigen portefeuilles. Ik
vind het heel belangrijk dat mensen weten welk gezicht erbij hoort.
Bestuurders zijn immers geen
anonieme maar juist publieke figuren. En dat is goed zo!”

7. Er zijn besprekingen over samenwerking. Eerst met Uithoorn en volgens het laatste nieuws met Amstelveen. We vroegen het vorig jaar
ook: wordt dit het laatste jaar van
de gemeente Aalsmeer?
“Nee hoor, de gemeente Aalsmeer
blijft nog wel een tijd bestaan. De
samenwerking die we nu gaan uitwerken is een samenwerking met
Amstelveen. We houden er rekening mee dat die samenwerking
in de toekomst kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld met Uithoorn.

Wethouder Ad Verburg (CDA):

1. Op 27 april verscheen het coalitieakkoord van CDA, AB en PACT.
Hoe kijkt u terug op de ontstaansgeschiedenis van deze coalitie?
“Voor het CDA wás en ís het belangrijk dat het college kan steunen op een zo breed mogelijke
meerderheid in de gemeenteraad.
Voor de verkiezingen was het CDA
daar duidelijk in en daarbij hebben we gezegd dat we geen enkele partij uitsluiten. Tijdens het onderhandelingsproces werd duidelijk dat drie partijen elkaar hierin
konden vinden: CDA, AB en PACT.”

En als dat niet het geval is, dan
nog zullen we veel met elkaar samen moeten werken. Ook al verandert de wereld in bestuurlijk opzicht, de landkaart verandert niet.
We blijven dus buren en u kent
het spreekwoord: beter een goede buur...”

Wethouder Ulla Eurich (PACT):

ook: wordt dit het laatste jaar van
de gemeente Aalsmeer?
“De gemeente wordt de afgelopen
jaren geconfronteerd met een fors
toegenomen takenpakket. Daar is
een krachtige gemeente voor nodig. Ook de krimp van ons budget
dwingt de gemeente tot innovatie. We hebben hier zeker oog voor
en dan zijn slimme en flexibele samenwerkingsvormen nodig. Doel
hiervan is verdere verbetering van
de kwaliteit van de dienstverlening en van de visie en planvorming voor een verdere ontwikkeling van onze gemeente. De huidige schaalgrootte van onze gemeente is niet toekomstbestendig.
Samenwerking met Amstelveen
biedt ons kansen. We blijven zelfstandig, maar het maakt ons minder kwetsbaar.”
8. Welke belofte uit uw eigen verkiezingsprogramma heeft u al kunnen realiseren?
“We hebben juist het woord ‘beloften’ niet genoemd in ons verkiezingsprogram. Het CDA-programma ‘Floreer in Aalsmeer’ sprak
over uitdagingen en ambities. Dit
laatste vinden we terug in het coalitieakkoord. Bij uitdagingen en
ambities staat de burger centraal.
De burger verdient een centrale positie in het gemeentelijke beleid. Daarbij hoort een goede communicatie tussen burgers, wijkraden en gemeente. Aalsmeer verdient een krachtig bestuur met
aandacht voor Intergemeentelijke
Samenwerking, goed functioneel
beleid, het koesteren van economische bedrijvigheid, scoren met
jeugd, dat Aalsmeer mooier wordt
en Aalsmeer zorgt.”
9. Wat zijn uw twee grootste wensen voor 2010: zowel persoonlijk en
als bestuurder?
“Langs deze weg wens ik alle inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart een goede gezondheid
en een voorspoedig 2011 toe.”

4. U hebt een portefeuille geërfd
van uw voorganger(s). Wat viel u
meteen op toen u inzicht in de dossiers kreeg?
“Wat mij opviel was dat er altijd
een reden is waarom ontwikkelingen zo gaan als ze gaan, langer
duren of soms gewoonweg niet

kunnen. Soms moet je dat gewoon
accepteren. Neemt niet weg dat
het heel goed is om geregeld de
kussens flink op te schudden, eens
een totaal andere weg in te slaan
of voor een andere aanpak te kiezen. Iedereen heeft zijn eigen stijl
daarin. Partijpolitiek geeft nuances, gezond verstand mag je veronderstellen, daadkrachtig handelen en een frisse kijk op de zaken
maken verschil.”
5. Welk speerpunt uit uw portefeuille vraagt uw speciale zorg of aandacht. En waarom?
“Dat is een lastige vraag. Moet
ik kiezen? In al mijn portefeuilles
schreeuwen bepaalde zaken om
aandacht. Laat ik zeggen dat mijn
grootste speerpunt is om te zorgen
voor een nieuw, modern jeugd- en
jongerenbeleid met toekomstbestendige onderwijshuisvesting in
een duurzame leefomgeving waarin het woningaanbod optimaal tegemoet komt aan de lokale woonwensen.”
6. Na de gemeenteraadsverkiezingen moest u meteen bezuinigen.
Maakt dat het besturen moeilijker
of dwingt het tot alternatieven?
“Het dwingt tot het formuleren van
heldere nieuwe visie en het maken van soms moeilijke keuzes.
Maar het biedt ons tegelijkertijd de
enorme kans om gebaande paden
te verlaten en op vele fronten te
vernieuwen. Innoveren zit in mijn
bloed, dus ik persoonlijk zie deze
tijd, hoe lastig soms ook, als een
enorme uitdaging om echt verschil
te kunnen maken.”

ren. Als dat lokaal goed geregeld
is maakt het overigens in principe
niet uit hoe het bestuur georganiseerd is. En verder denk ik nooit
zo in termen van macht maar ga
graag uit van eigen kracht.”
8. Welke belofte uit uw eigen verkiezingsprogramma heeft u al kunnen realiseren?
“PACT belooft om naar mensen
te luisteren, ze serieus te nemen,
ze te betrekken bij zaken die hen
direct aangaan. Als nieuwe wethouder ben ik direct in mijn nieuwe netwerk gedoken om iedereen
te leren kennen en af te stemmen
wat wij aan elkaar hebben en van
elkaar mogen verwachten. Ik krijg
uit het veld terug dat mijn laagdrempelige benadering bijzonder
wordt gewaardeerd en een perfecte basis is voor het samen vormgeven van de vernieuwingen, bijvoorbeeld in het onderwijs en het
jeugd- en jongerenwerk.”
9. Wat zijn uw twee grootste wensen voor 2011: zowel persoonlijk en
als bestuurder?
“Allereerst gezondheid, geluk en
tevredenheid, vaker genieten, ook
van het kleine. En dan kracht en
wijsheid om goede beslissingen te
nemen voor deze bijzondere gemeenschap.”

7. Er zijn besprekingen over samenwerking. Eerst met Uithoorn en volgens het laatste nieuws met Amstelveen. We vroegen het vorig jaar
ook: wordt dit het laatste jaar van
de gemeente Aalsmeer?
“Samenwerking met Amstelveen
biedt ons juist de kans om onze zelfstandigheid op een verantwoorde manier te bewaren. Als
overheid is het onze taak om de
dienstverlening aan alle inwoners,
bedrijven en organisaties zo goed
mogelijk en met zo min mogelijk
gemeenschapsgeld te organise-

Wethouder Gertjan van der Hoeven (AB):

“Nieuwe koers ondanks forse
bezuinigingen”
1. Op 27 april verscheen het coalitieakkoord van CDA, AB en PACT.
Hoe kijkt u terug op de ontstaansgeschiedenis van deze coalitie?
“De coalitieonderhandelingen met
CDA, PACT Aalsmeer en AB zijn
razendsnel gegaan. Vanaf het eerste moment was de sfeer prima.
We hebben een coalitie die is gebaseerd op het vertrouwen dat we
samen Aalsmeer de komende jaren door financieel zwaar weer
gaan loodsen en op een aantal
vlakken willen vernieuwen. Tot op
heden is dat vertrouwen wat mij
betreft bewaarheid.”
2. Het college van B&W begon
met het besturen van de gemeente Aalsmeer met drie nieuwe wethouders. Is de gewenningsperiode
voorbij of is die deels nog steeds
bezig?
“De gewenningsperiode is wat mij
betreft voorbij. Het college is volop aan de slag met allerhande onderwerpen; ieder vanuit zijn eigen
expertise en met zijn eigen stijl.
Maar vooral als een hecht team
waarbinnen we elkaar ruimte en
vertrouwen geven. We hebben al
heel wat oude kwesties afgerond
en langzamerhand zie je dat we
ook nieuwe richting aan het geven zijn.”
3. Het college heeft ervoor gekozen
om collegiaal te besturen. Wat verstaat u daar onder?
“Samenwerken! We dragen samen
verantwoordelijkheid voor het beleid en de keuzes die worden gemaakt. In de strategische vraagstukken wordt het hele college al
in een heel vroeg stadium betrokken en geven we samen de richting aan. De portefeuillehouder
werkt dat dan verder uit. Ik vind
dat een heel prettige manier van
werken.”
4. U hebt een portefeuille geërfd
van uw voorganger(s). Wat viel u
meteen op toen u inzicht in de dossiers kreeg?
“De portefeuilles zijn behoorlijk
anders verdeeld dan in de voorgaande periode. Ik heb van al onze
voorgangers zaken overgenomen.
Het beeld is heel divers: portefeuilles waarvan ik vind dat ze perfect

op orde zijn en portefeuilles die
best wat extra aandacht kunnen
gebruiken. En portefeuilles waarin ik graag een andere richting zou
willen inslaan.”
5. Welk speerpunt uit uw portefeuille vraagt uw speciale zorg aandacht. En waarom?
“Bestemmingsplannen. Het wordt
hoog tijd dat we aan de slag gaan
met het actualiseren en digitaliseren van alle bestemmingsplannen. Heel wat Aalsmeerse bestemmingsplannen zijn sterk verouderd
en dat leidt tot problemen in de
vergunningverlening en handhaving. De raad heeft net een voorstel goedgekeurd om binnen deze
collegeperiode alle bestemmingsplannen te herzien en daar ga ik
samen met de ambtenaren keihard aan werken. Daarna kunnen
we ook stappen zetten in de snelheid en kwaliteit van onze vergunningverlening en de handhaving.”
6. Na de gemeenteraadsverkiezingen moest u meteen bezuinigen.
Maakt dat het besturen moeilijker
of dwingt het tot alternatieven?
“Bezuinigingen zijn soms erg pijnlijk en moeilijk. Maar soms juist
ook een kans om vastgeroeste
zaken los te wrikken en tot vernieuwing te komen. Bezuinigingen dwingen ons om heel welbewust keuzes te maken en dat vind
ik goed. Helaas moeten we waarschijnlijk wel zoveel bezuinigen
dat we gedwongen zullen zijn om
ook heel pijnlijke bezuinigingen
door te voeren.”
7. Er zijn besprekingen over samenwerking. Eerst met Uithoorn en volgens het laatste nieuws met Amstelveen. We vroegen het vorig jaar
ook: wordt dit het laatste jaar van
de gemeente Aalsmeer?
“Nee hoor, zeker niet. Aalsmeer
blijft gewoon bestaan als zelfstandige gemeente. Door de ambtelijke samenwerking met Amstelveen
verwachten we een betere kwaliteit dienstverlening tegen lagere
kosten te kunnen leveren. Overigens verwacht ik dat ook bestuurlijke schaalvergroting de komende jaren ook aan de orde gaat komen.”

8. Welke belofte uit uw eigen verkiezingsprogramma heeft u al kunnen realiseren?
“AB heeft beloofd om de actualisatie van bestemmingsplannen programmatisch op te pakken. Daarmee zijn we inmiddels gestart.
Verder zijn de achterstanden op
het gebied van vergunningverlening inmiddels bijna weggewerkt.”
9. Wat zijn uw twee grootste wensen voor 2010: zowel persoonlijk en
als bestuurder?
“Ik wens iedereen vooral een goede gezondheid. Het afgelopen
jaar zijn veel mensen in onze directe omgeving ziek geworden of
overleden. Het toch nog plotselinge overlijden van Coq Scheltens is
bij mij hard aangekomen. Ik mis
haar nog elke dag. Als bestuurder
hoop ik dat we in 2011 - ondanks
de soms pijnlijke bezuinigingen voor Aalsmeer een nieuwe koers
kunnen aangeven. Daarbij staat
eigen verantwoordelijk centraal
maar kunnen diegenen die dat nodig hebben op onze solidariteit rekenen.”
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Wereldkampioenen in Aalsmeer

Eerste indoortoernooi
beachvolley in The Beach
Aalsmeer - Van 5 tot en met 9 januari vindt in The Beach, onder auspiciën van de Nevobo, het allereerste
officiële indoortoernooi plaats. Voor
het eerst in de geschiedenis van
het beachvolleybal zijn er bij een
indoortoernooi CEV en FIVB punten te verdienen. De unieke status
van dit toernooi zorgt, in ieder geval op papier, voor een zeer hoog niveau van de inschrijvingen. Uiteraard is de gehele Nederlandse top
aanwezig. Dit toernooi, waar alleen
mannenduo’s aan mee doen, is voor
veel Nederlandse teams een unieke kans om internationale ervaring
op te doen. Voor de topduo’s past
het goed in de voorbereidingen op
het nieuwe seizoen. Reinder Nummerdor en Richard Schuil zijn de
meest in het oog springende namen. De drievoudig Europees kampioenen hebben vaker aangegeven
dat ze in de winter graag veel wedstrijden willen spelen om ritme op
te doen, zoals bijvoorbeeld de Braziliaanse duo’s, die de hele winter
kunnen doorspelen. Om zo’n kans
te krijgen in eigen land zal de heren tevreden stemmen, zeker gezien het belang van het komende pre-Olympische seizoen. Verder
staan er nog eens negen Nederlandse duo’s ingeschreven, waaronder de spelers uit Beach Team Holland en Beach Team Aalsmeer, die
helemaal een thuiswedstrijd spelen.
Naast veel Nederlandse duo’s spelen vanzelfsprekend ook de nodige Europese teams in Aalsmeer. En
vallen een paar namen op. Zo hebben de wereldkampioenen uit 2009,
Julius Brink en Jonas Reckermann,
zich ingeschreven. Hierdoor kent
Aalsmeer de weelde van de aanwezigheid van zowel de Europese kampioenen (Nummerdor en Schuil) als
de wereldkampioenen. De Duitsers kenden overigens ook in 2010
een prima jaar. In totaal stonden ze
onder andere bij vijf Swatch FIVB
World Tour toernooien op het po-

dium en beginnen het nieuwe seizoen als vijfde van de wereld. Het is
voor het eerst sinds hun wereldtitel
dat deze toppers weer eens in Nederland te bewonderen zijn, ze sloegen de World Tour in Den Haag over
in 2009 en 2010. Naast deze topduo’s zijn er nog een aantal duo’s
ingeschreven die hun sporen inmiddels hebben verdiend. Met name de
aanwezigheid van een aantal Duitse teams en een flink aantal nationale kampioenen zorgen voor een
zeer hoog niveau. Ook de Canadese kampioenen, Martin Reader en
Chaim Schalk, zijn opvallende namen. Zij kregen een Wild Card van
de organisatie. Tijdens het toernooi
zal The Beach volledig worden verbouwd tot een unieke beachvolleyballocatie. Als indoorlocatie heeft
men het voordeel van veel verschillende ruimtes voor bijvoorbeeld
spelers, pers, publiek en medische
voorzieningen. Verder zijn de ruimtes compact ingedeeld waardoor
een zeer gezellige sfeer ontstaat. Er
komt één speelveld waardoor toeschouwers niets hoeven te missen.
Langs het veld worden tribunes geplaatst die dicht op het veld komen
te staan. Deze tribunes geven direct
toegang tot het gezellige horecagedeelte. De VIP’s komen langs één
van de korte zijdes op een verhoogd
podium. Een van de grote voordelen van Aalsmeer voor buitenlandse spelers en toeschouwers is natuurlijk het naastgelegen vliegveld
Schiphol. Het toernooi zal beginnen
met country quota op woensdag 5
januari. Op donderdag 6 januari is
het kwalificatie toernooi. Vervolgens
start op vrijdag 7 januari het hoofdtoernooi. Zondag 9 januari staan de
halve finales en de finales op het
programma. De toegang is tot en
met 6 januari gratis. Voor de vrijdag,
zaterdag en zondag zijn tickets te
koop voor 5 euro per dag. Een passe-partout kost 10 euro. Tickets zijn
te verkrijgen via www.beach.nl.

Aalsmeer - Richard Engel en Dirk
Piet uit Aalsmeer hebben zondag
12 december een proefduik gemaakt in de Noordzee bij Scheveningen. Hiermee gaven zij alvast
het voorbeeld aan de rest van Nederland. “Je kunt op 1 januari een
smoesje bedenken en in je mandje
blijven liggen, maar je kunt het jaar
ook energiek starten”, aldus de organisatie uit Aalsmeer. De proef-

Sportvereniging Omnia 2000

Succes Solenne, Selina en Kim
op voorrondes NK Twirlen

Truckers uit regio nieuwjaarsdag
aan start van Dakar Rally
Aalsmeer - Op nieuwjaarsdag gaat
in Buenos Aires de Dakar Rally, de
zwaarste rally ter wereld, van start.
De route is totaal 9500 kilometer en
loopt door Argentinië en Chili. Vijftien dagen worden dagelijks afstanden tussen de 400 en 800 kilometer afgelegd. Door hooggebergte, rivierbeddingen, bergpassen en
de Atacama woestijn gaat de route.
De Atacama woestijn is de droogste
woestijn ter wereld. Het hele jaar is
het team van Finstral actief geweest
in het bouwen van een nieuwe truck
en verbeteringen aanbrengen aan
de racetrucks.
Enno Hortulanus uit Uithoorn is de
navigator van Johan Elfrink, welke zal starten met nummer 516. Het
is de derde Dakar rally van Enno. In
de eerste twee edities is Enno actief
geweest in de ondersteuning. Dit
jaar zal hij samen met Johan strijden
in een Mercedes Axcor voor een resultaat in de top tien.
Teun Stam uit Kudelstaart zal als

coureur de tweede wedstrijdtruck,
ook een Mercedes Axcor, van het
Finstral Rally team besturen. Na
vorig jaar als co-pilot actief te zijn
geweest, is Teun gevraagd zelf het
stuur ter hand te nemen en de truck
naar de finish te brengen. Deze
truck heeft startnummer 533. Het
team heeft naast de twee wedstrijdtrucks ook nog twee ondersteuningstrucks met onderdelen, een
mobiele werkplaats en acht monteurs in de wedstrijd, die dagelijks,
ook ‘s nachts, onderhoud en reparatie verrichten aan de racetrucs om
de rally te voltooien. Totaal zullen
ruim 70 racetrucks van start gaan,
met deelnemers vanuit de hele wereld. In de vorige editie van de rally,
begin 2010, wist nog geen 50 procent van het gestarte veld de finish
te bereiken. De rally kan worden gevolgd op www.finstral-rally.com Ook
zal RTL7 elke avond een uur zendtijd besteden aan dit wereldwijd bekend staande evenement.

Nieuw paardencentrum aan
rand van Amsterdamse bos

Judo voor jong en oud bij
judoschool Van Raaphorst
Aalsmeer - Judo is van oudsher
een vechtsport waarbij de kracht
van de tegenstander gebruikt wordt
om van hem te winnen. Het moderne judo is uitgegroeid tot een mooie
technische contactsport waar het
principe van judo op vele niveaus
wordt beoefend. Judo is een sport
waarin kinderen spelenderwijs fysiek en mentaal worden gevormd
door goed te leren vallen, leuke
technieken leren en respectvol met
elkaar leren stoeien. Al na een paar
lessen zijn de positieve veranderingen merkbaar en kijken zij al reikhalzend uit naar de volgende les.
Door met elkaar in dezelfde kleding
(judopak) op dezelfde mat bezig te
zijn, verdwijnen vooroordelen en

gaat iedereen respectvol en grenzeloos met elkaar om. Normen, waarden en discipline spelen een grote
rol in de judosport. De kinderen leren socialer met elkaar omgaan. Er
zijn nog meer positieve invloeden
van deze sport te noemen, maar het
mooiste is het plezier wat je hebt
met elkaar op de mat.
Judo iets voor jou? Judoschool Ron
van Raaphorst heet jou van harte
welkom. Ron geeft les op woensdag, vrijdag en zaterdag in De Mikado aan de Catharina Amalialaan.
Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom voor een gratis proefles.
Vrijdagavond wordt er ook les aan
volwassenen gegeven.

Aalsmeer - Aan de Bosrandweg 23
wordt in het voorjaar 2011 een volledig nieuw paardencomplex geopend. Eind november is, na vijf jaar
planning en inspanning over vergunningen en procedures, de eerste paal de grond ingeslagen voor
de Horse Paradise Stables. Het ultra
moderne paardencomplex, aan de
Aalsmeer zijde van het Amsterdamse bos, wordt direct aangesloten op
de bestaande ruiterpaden. Monique
Gerlach, onderneemster en eigenaresse van ruitersportwinkel Horse
Paradise in Amstelveen, biedt in het
nieuwe luxe paardencomplex ruimte aan 70 paarden. Het nieuwe paardencentrum zal alle faciliteiten en
luxe omvatten om zowel (top)sporters als recreanten in hun behoefte te voorzien. Tevens komt er een
restaurant, komen er kleed- en doucheruimtes en transformeert Horse
Paradise, de huidige winkel aan de

Noorddammerlaan 82 in Amstelveen tot een luxe ruitersportzaak,
waar paardenliefhebbers hun hart
kunnen ophalen. “Mensen die van
paarden houden, moeten hier echt
kunnen genieten en tot rust komen”,
aldus Monique Gerlach. Ambitie genoeg. In het nieuwe Horse Paradise
Stables zullen met regelmaat paardenshows worden gehouden, maar
ook veilingen, demonstraties en clinics, gepresenteerd door vermaarde ruiters in diverse takken van de
paardensport. Horse Paradise Stables biedt aan mensen uit de hele regio de gelegenheid om een eigen paard te huisvesten in een diervriendelijk en comfortabele, luxe
omgeving. De eerste heipaal is geslagen door Monique en vrienden.
“Vooral die eerste klap is mijn persoonlijke triomf geworden. Want
zonder mijn vasthoudendheid en de
steun van mijn vrienden was het

Huub wint bij
ouderensoos

OVAK-Soos in
Parochiehuis

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjassen, jokeren en ook biljarten staan
op het programma.
Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen zijn ook van
harte welkom.
Op donderdag 16 december is het
klaverjassen gewonnen door Huub
Bouwmeester met 5480 punten, gevolgd door Daan Sandee met 5254
punten en Marry Akse met 5142
punten.
Bij het jokeren behaalde Janny Lubbert met 43 punten de hoogste eer,
op twee is Janny Noordam geëindigd met 134 punten.

Aalsmeer - Op woensdag 29 december vindt de laatste OVAK-soos
in 2010 plaats. Om 14.00 uur komen leden bijeen in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Klaverjassen en pandoeren staan op
het programma. Kaartliefhebbers
zijn van harte welkom. Het klaverjassen op 15 december is gewonnen door Kees Kuggeleyn met 5212
punten, gevolgd door Nico Maarsen met 5177 punten en Dirk Tromp
met 5036 punten. Bij het pandoeren bleek Kees van de Meer onverslaanbaar met 645 punten. Op twee
is Tom Verlaan geëindigd met 635
punten en op drie Jan van de Meer
met 595 punten.

Beachvolleybal professioneler
Aalsmeer - BeachTeamAalsmeer
gaat het beachvolleybal programma
uitbreiden en professioneler aanpakken. BTA heeft zich de afgelopen jaren al bewezen als succesvol,
niet aan de NEVOBO gelieerd topsport project. De herenlijn heeft alle
spelers gebracht tot in de top 8 van
Nederland. Grondleggers Irene van
Uden en Ruud Vismans vonden de
tijd echter rijp om nog ambitieuzer
te werk te gaan, en sinds oktober is
er een complete dameslijn aan BTA
toegevoegd. Naast de heren, Sven
Vismans, Stan van Laanen, Kees
Spil en Marco Daalmeijer zijn nu
de volgende dames onderdeel van
BeachTeamAalsmeer: Rebekka de
Kogel- Kadijk, Merel Mooren, Jantine van der Vlist, Roos van der Hoeven, Laura Bloem, Mered de Vries,
Ilke Meertens en Mariëlle Kloek.
De dameslijn is hiermee voldoende
op sterkte, maar bij de heren wordt
nog naar enthousiaste toptalenten
gezocht. Bijzonder is dat de eerste
sportieve resultaten al binnen zijn.
De kersverse BTA-dames Roos van
der Hoeven en Jantine van der Vlist
hebben BTA een zeventiende en een
zevende plek op de World Tours van
China en Thailand opgeleverd, terwijl het talent Laura Bloem op een

exhibition event in China een vijfde plek wist te bemachtigen. Maar
BTA biedt meer dan alleen de topteams. “We willen een professioneel georganiseerd platform voor
topsport, breedtesport en talenten creëren”, aldus Irene van Uden.
“En dat betekent dat niet alleen het
programma voor de topsport verder
moet worden geprofessionaliseerd,
maar dat er ook serieus wordt gewerkt aan verbetering voor de infrastructuur voor de breedtesport en
aan scouting en begeleiding van talenten.” De overall doelstelling van
BTA is om beachsporters het beste uit zichzelf te laten halen. En dat
gaat dus verder dan sportieve prestaties alleen. Er is voor gekozen om
de persoonlijke, niet sportieve ontwikkeling van de BTA spelers, maar
ook de stafleden een prominente plaats te geven. Iedereen bij BTA
dient hier gestructureerd aandacht
aan te besteden en vooruitgang te
boeken. Iedereen bij BTA is er van
overtuigd dat het een succes gaat
worden, niet alleen voor de spelers
maar ook voor de verdere ontwikkeling van de beachvolleybal sport in
het algemeen. Voor meer informatie
over BeachTeamAalsmeer surf naar
www.beachteamaalsmeer.nl.

duik vond plaats tijdens ‘Het Startschot 2011’: een dag waarop de organisatoren van tachtig nieuwjaarsduiken bijeen kwamen om de laatste voorbereidingen te treffen voor
1 januari. Met altijd een duik in de
buurt is er geen reden meer om op
1 januari niet te duiken. De organisatie gaat dan ook voor 125 duikers
op nieuwjaarsdag in Het Oosterbad
aan de Mr. Jac. Takkade..

Aalsmeer - Op 12 en 19 december
zijn de voorrondes voor het NK Twirlen gehouden in Sporthal de Viergang te Pijnacker. Solenne Köhler
kwam op 12 december uit op het
onderdeel 1- baton preteen beginner. Zij nam het op tegen maar liefst
27 deelnemers. Solenne toonde een
fraaie oefening, die goed was voor
de zestiende plaats. Helaas geen
plaats bij de beste zes. Later die dag
kwam ze samen met Ramona Ezink
uit op het onderdeel rhythmic twirl
preteen beginner.
Deze keer hadden ze 22 tegenstanders. Ramona straalde in haar
nieuwe jurk en liet een hele mooie
show zien. Uiteindelijk behaalde ze de dertiende plaats. Solenne
wist op te vallen in deze categorie
met een mooie routine en werd beloond met een welverdiende tweede plaats. Ze heeft zich bij de beste zes geplaatst en mag naar het NK
Twirlen in januari 2011. Zondag 19
december moesten Kim Nederstigt
en Selina Kok al vroeg door een dik
pak sneeuw naar Pijnacker. Gelukkig waren ze op tijd vertrokken met
trainster Valerie Leliveld. Bij het onderdeel 1-baton juvenile beginner
waren 12 deelnemers. Er werd gestreden om de eerste zes plekken.
Kim eindigde op een verrassende
eerste plaats en Selina op de zesde plaats. Beide meisjes mogen definitief door naar het NK met dit onderdeel! Bij het onderdeel 2-baton
kwam Selina uit in de eerste ronde van de kampioensklasse in de
categorie Juvenile beginner. Er zijn
totaal drie rondes. Selina liet een
mooie show zien. Ze werd dik verdiend tweede. Kim kwam uit in de
kampioensklasse bij het onderdeel
Super X-Strut in de categorie Juvenile intermediate. Zij liet een moei-

lijke, maar sierlijke routine zien en
behaalde de vijfde plaats. Selina en
Kim mochten als duo in hun nieuwe pakken ook in de kampioensklasse uitkomen in de categorie Juvenile beginner. De concurrenten in
deze categorie waren van een hoog
niveau, ze werden derde. Als laatste
stond het onderdeel rhythmic twirl
op het programma. Hier moesten de
meisjes het weer tegen elkaar opnemen in de kampioensklasse Juvenile intermediate. Selina liet een hele goede show zien, met slechts 1
drop. Helaas werd dit door de jury
beloond met maar een zesde plaats.
Kim danste sierlijk en beheerst haar
show. Ook hier bleken de concurrenten van een dusdanig hoger niveau, zij behaalde toch nog de vierde plaats.
NK Twirlen in Amsterdam
Op zaterdag 15 en zondag 16 januari vinden de Nederlands Kampioenschappen Twirlen plaats in
de Sporthallen Zuid te Amsterdam.
Dan zijn tevens ronde 2 en 3 voor
de kampioensklassen, die uiteindelijk een ticket voor de Europese Kampioenschappen Twirl in Tsjechië op kunnen leveren! SV Omnia 2000 neemt ook voor het eerst
met het preteenteam deel aan deze kampioenschappen, op twee
verschillende onderdelen. Daarnaast komen de solistes Ramona
Ezink, Solenne Köhler, Selina Kok
en Kim Nederstigt in actie variërend
van 2 tot 5 verschillende onderdelen. Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden
met de Productgroep Coördinatoren
Sandra Kok of Linda Nederstigt per
e-mail twirlen@svomnia.nl of het
sportpunt van SV Omnia via e-mail
sportpunt@svomnia.nl.

Selina Kok (links) en Kim Nederstigt.

Schaker Fred Buskermolen
kampioen damdonateurs
De Kwakel - In ’t Fort De Kwakel vond vorige week zaterdagmiddag de slag tussen de donateurs
van damclub Kunst en Genoegen
plaats. In een gezellige entourage schaarden 26 dammers zich om
de borden. Van half twee tot half vijf
werd hard gestreden om de hoogste
eer. De kinderen streden ook volop
mee, met in de ene hand een zakje chips en de andere hand om te
zetten. Zij speelden gelukkig zonder klokken, anders kwamen ze
handen te kort. De finale partij ging
tussen Daan Buskermolen en Davy van Kessel. Daan won fraai en
kreeg in de pauze een mooie beker
en een warm applaus van de senior dammers. Deze hadden de pauze benut om zich op te maken voor
de knock-out rondes. Eerst hadden
zij in poules van vier dammers uitgemaakt wie zich voor de A-, B- of
C-groep zou plaatsen. In de poule
des doods toonde Gerrit Terreehorst
zich de sterkste van een zware Kudelstaartse delegatie. In de ‘Kwakelse’ poules deelden de gebroeders
v.d. Belt de lakens uit. Biljarter Bart
de Bruyn, nog steeds houder van de
‘kat en muis-titel’, plaatste zich bij
de sterksten. De iets minder sterke
dammers kwamen in de C-groep terecht. Hier kwam uiteindelijk een finale tussen Chris Verhoef en Beatle Raadschelders uit de bus rollen.
Beatle wilde nog ‘Help’ gaan zingen,
maar dat was te laat, Chris ging met
de eer strijken. In de B-groep drongen Henk Leygraaf, Jan van Doorn,
Joep en Ron Voorn door tot de halve
finales. Joep won van Henk en Ron
won van Jan! De Voorn-finale ontaarde in een psychologisch schijngevecht, Goliath tegen David. Ron
wist uiteindelijk te winnen. De dam-

reus was als een kind zo blij met
zijn beker. Alle ogen werden daarna gericht op de A-groep. In de halve finale kwamen de gebroeders v/d
Belt tegenover collega’s Fred Buskermolen en Gerrit Terreehorst te
zitten. Van de gebroeders won Martijn van Alfred, van de collega’s trok
Fred aan het langste eind. De grote finale ging dus tussen Martijn
en Fred. Schaker Fred Buskermolen wist ook goed met de damschijven te om te gaan, nam snel het initiatief met schijfwinst. Daarna werden het er nog meer en moest Martijn moe gestreden het hoofd buigen
voor de nieuwe kampioen. Alfred
v/d Belt wist het podium nog te bereiken door in de strijd om de derde
plaats Gerrit Terreehorst het nakijken te geven. Fred werd warm onthaald tijdens de prijsuitreiking en
de daarbij horende eeuwige roem.
Lang werd er nagedamd in de warme sfeer van ’t Fort!
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Aalsmeer - Prachtig wit, de straten in Aalsmeer afgelopen weekend. De hevige sneeuwval op
vrijdag 17 en zaterdag 18 december zorgde natuurlijk voor overlast, slip- en valpartijen, maar
ook voor sneeuwpret. Op schoolpleinen werden sneeuwballengevechten gehouden, sneeuwpoppen gemaakt en eenmaal vrij, de slee gepakt om van heuvels af te gaan glijden. Ook zijn
iglo’s van formaat gebouwd, werd een arrenslee gesignaleerd en konden natuurlijk betoverende foto’s gemaakt worden. Een greep uit foto’s van en in het mooie, witte wonderlijke Aalsmeer.

“Wij hebben met alle kinderen uit de Clusiusstraat en hulp van onze ouders en buren
een echte iglo gemaakt van sneeuwblokken. De iglo is wel 1.80 meter hoog.”
Groetjes Thara, Tess, Ophelie en de rest van de kinderen.

“Bijgaande foto roept herinneringen op aan winters uit een ver verleden. Leo Buis van
de firma K. Buis Azn., vaart op 17 december met een vlet seringen door een slop in
het ijs van de Kleine Poel. Op weg van een koude, besneeuwde akker naar de warme
kassen”, laat Piet Harting van jachthaven De Oude Werf weten.

Ook de broertjes Van Ackooy hebben op de Oude Spoordijk een grote iglo gebouwd.
Trots poseren zij bij hun bouwwerk van sneeuw.

“Heerlijk wandelen in de sneeuw en dan kom je op de Stommeerweg een arrenslee
tegen. Een prachtig gezicht, toch?”, mailt Nel van der Veen, maakster van de foto.
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- centrum voor verslavingsproblematiek, maatschappelijk werk, wijkverpleging en een ruimte voor fysiotherapie waar in een gemeenschappelijk samenwerkingsverband diverse fysiotherapeuten gebruik van
kunnen maken. In de vleugels van
de eerste verdieping zullen voor een
deel de huisartsengroepen worden
gevestigd. Het andere deel is bestemd voor de poliklinieken van het
ziekenhuis. Daaronder KNO, gynaecologie, interne geneeskunde, orthopedie, chirurgie enzovoort. Die
krijgen aparte spreekuurtijden. Verder een klein centrum voor röntgenonderzoek en echografie alsook een
laboratorium voor bloedprikken.”

Huisartsen lonken al naar praktijkruimte in het gezondheidscentrum
Uithoorn - Hoewel het nieuwe gezondheidscentrum aan de N201 –
tegenover het appartementencomplex Buitenhof – volgens plan pas
medio of eind april 2011 in gebruik
zal worden genomen, zijn de meeste
huisartsen in Uithoorn al druk bezig
om de beschikbare praktijkruimten
onderling zo goed en efficiënt mogelijk te verdelen. Op zich een goede
zaak, want 2011 dient zich al aan en
er moet nog veel werk verzet worden
om de overgang van tien huisartspraktijken met hun collega’s, assistenten, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en patiëntenbestanden vanuit hun huidige vestigingen
over te hevelen naar de nieuwe locatie. Want alle huisartsen die jaren geleden hebben aangegeven
te willen overgaan naar het nieuwe gezondheidscentrum, verhuizen
komend jaar naar het nieuwe gezondheidscentrum. Dat heeft niet alleen consequenties voor de huisartsen zelf, maar ook voor hun patiënten want die zullen straks met hun
huisarts een afspraak op de nieuwe
locatie moeten maken. De bestaande praktijken zijn dan niet meer bemand. Twee huisartsen waren bereid een toelichting te geven om al-

vast enige duidelijkheid in de situatie te scheppen, namelijk Hans
Padding en Pieter Bots van het Uithoorns Huisartsen Collectief.
Behoud eigen huisarts
“De bedoeling is dat de huisartsen
zich met hun praktijken in 3 groepjes over de etages van het nieuwe
Gezondheidscentrum gaan verspreiden. Op onze website www.uhac.
nl kan je zien welke huisartsen per
groep zijn ingedeeld, waarbij elke
groep voor de duidelijkheid een eigen kleur heeft. De huisartsen worden met hun praktijk verdeeld over
de eerste etage in de vleugels van
het nieuwe gebouw. Heel belangrijk
is dat alle patiënten hun eigen huisarts behouden,” laat Hans Padding
nadrukkelijk weten. “Ook blijven de
assistentes gewoon in dienst bij hun
huisarts voor wie zij werken. De patiënten zien het vertrouwde gezicht
van de assistent dus weer terug. Aan
dat alles verandert niets. Het enige
wat verandert is de locatie van de
nieuwe praktijkruimte van hun huisarts, want die wordt in het gezondheidscentrum gevestigd.” Op de begane grond komt een ontvangstbalie
waar bezoekers worden opgevan-

gen en de weg gewezen. Dat doen
medewerkers van de stichting Cardanus; die gaan als receptionist(e)
fungeren. Daarnaast komt er een
duidelijke bewegwijzering in het gebouw. Verder vestigt het Ziekenhuis Amstelland er poliklinieken van
verschillende medische disciplines.
Vooruitlopend hierop biedt men in
Het Hoge Heem de mogelijkheid om
afspraken te maken met een specialist, bijvoorbeeld een dermatoloog
of een Keel- Neus- en Oorarts. Zodra het nieuwe gezondheidscentrum
in gebruik wordt genomen, worden
die faciliteiten daar naartoe overgeheveld en verdwijnen die bij Het Hoge Heem.”
Polikliniek
“Behalve huisartsen zullen er ook
andere specialismen worden gehuisvest, waaronder paramedische
voorzieningen,” vult Pieter Bots aan.
“Op de begane grond wordt een zintuigenhoek ingericht. Daaronder faciliteiten voor audiciën en opticiën
inclusief werk- en winkelruimten, de
apotheek, faciliteiten voor de geestelijke gezondheidszorg in de breedste zin van het woord, waaronder
ook inbreng van de Brijder stichting

Korte lijnen
Een voordeel voor alle partijen is
dat er in de nieuwe situatie korte (onderlinge) lijnen zijn. De huisartsen kunnen indien nodig even
ruggespraak houden met (aanwezige) specialisten of de patiënt ‘intern’ doorsturen naar een bepaalde
afdeling. Die samenwerking moet
nog wel besproken worden hoe dit
logistiek kan worden ingepast. Doel
is de patiënt zo efficiënt mogelijk
van dienst te zijn. Dat dient ook de
meerwaarde te worden van dit gezondheidscentrum. Mede om die reden hebben de huisartsen ervoor
gekozen hun medewerking te verlenen om in het nieuwe gezondheidscentrum te gaan zitten. Opgemerkt
zij dat er GEEN huisartsenpost of
Eerste Hulp in het nieuwe Gezondheidscentrum wordt gevestigd. Dat
blijft allemaal onderdeel van het ziekenhuis in Amstelveen. De Eerste
Hulp zit daar naast de Huisartsenpost en dat blijft zo. Deze zaken zijn
regionaal geregeld.

Dorcas blij met subsidie

Nodig een vakantiekind uit!
Aalsmeer - Gaat u lijnen? Stoppen
met roken? Minder geld uitgeven?
Of zoekt u een uitdaging waarmee
u daadwerkelijk iets voor iemand
kan betekenen? Aan u de keus welk
voornemen het beste bij u past. De
kinderen die Europa Kinderhulp uitzendt hebben echter wel iets anders aan hun hoofd. Voor hen valt
er helemaal niets te kiezen. Ze moeten opgroeien in zorgelijke omstandigheden. Ze hebben er niet voor
gekozen om groot worden in kindonvriendelijke leefsituaties. Er zijn
in Europa veel kwetsbare kinderen die ervan dromen een keer uit
hun moeilijke thuissituatie te komen. Even maar. Voor drie weken in
de zomer in een andere omgeving
zijn. Waar je veilig kunt spelen, drie
keer per dag gezamenlijk kunt eten,
niet hoeft te werken, maar simpelweg even kind mag zijn.
Want deze kinderen hebben er zelf
niet voor gekozen dat ze drie hoog
achter wonen, zonder tuin of voetbalveldje in de buurt. dat hun vader is weggelopen, of hun moeder
niet van de fles af kan blijven, terwijl er zeven monden te voeden zijn.

Wat doe je dan als oudste van acht?
Dan moet jij toch voor hen zorgen?
En u? Waar kiest u voor? Voor een
aantal rustig voortkabbelende vakantieweken of voor wat extra leven in de brouwerij ? Nu heeft u
de mogelijkheid iets voor een ander te doen. Nodig een kind uit deze zomer. Het is een keuze die u
maakt. Maar wel een keuze die direct een resultaat oplevert: Een vakantie geeft een kind een andere, vaak positieve kijk op het leven
en dat pakt niemand ze af. U kunt
in drie weken heel veel betekenen
voor een kind. Als na het eerste jaar
blijkt dat het goed klikt binnen uw
gezin heeft u de mogelijkheid om
een speciale band op te bouwen
met uw gastkind. Het spreekt voor
zich dat dit heel belangrijk is in hun
jonge leven. Als er binnen uw gezin
een plek is om één van deze kinderen een mooie vakantie aan te bieden neem dan contact op of u wilt
informatie: www.europakinderhulp.
nl, Gert Pool via 023-5272560, Elly
Dantuma via 0251-238407, Jolanda
Langedijk via 072-5039231 of Corrie
Dubois via 0224-213655.

Centrale ligging
Hoewel de verhuizing van de huisartsen in de ogen van sommige
van hun patiënten als een nadeel
kan worden gezien, zullen inwoners
van De Kwakel het nieuwe gezondheidscentrum als een plezierige locatie verwelkomen. Het ligt tussen
Uithoorn en De Kwakel in, waarbij
de Kwakelaars nu eindelijk de dokter wat dichterbij huis hebben. Dat
geldt ook voor de (nieuwe) bewoners van Legmeer-West, het Burgemeester Kootpark en Park Krayenhoff. In dat licht gezien komen de
huisartsen steeds centraler te zitten.
Als zij naar het gezondheidscentrum verkassen, gebeurt dat gefaseerd want de huisartsenpraktijken
zelf moeten gewoon kunnen doordraaien. Daarbij zullen patiënten van
de verschillende huisartsen tijdelijk
soms bij een collega op spreekuur
moeten gaan, als hun eigen huisarts
aan het verhuizen is. Daarvoor wordt
nog een plan gemaakt om dit soepeltjes te laten verlopen.
Al met al wordt er ten behoeve van
hun patiënten door het huisartsencollectief op allerlei gebied ongelofelijk veel energie in gestoken om
van het nieuwe gezondheidscentrum een succes te maken en de
overgang van ‘oud naar nieuw’ goed
te laten verlopen.

Thuisadministratie Humanitas
Amstelland zoekt vrijwilligers

website van Sportservice Haarlemmermeer. Heb je via school (nog)
geen flyer gekregen, dan kun jij je
alsnog inschrijven. Ga naar www.
sportservicehaarlemmermeer.nl en
klik op het JSP-logo (rechts). Daarna kies je Aalsmeer en kun je inloggen of een nieuwe gebruikersnaam
aanmaken. Wie niet de beschikking heeft over internet, maar toch
een kind mee wil laten doen met de
kennismakingslessen JeugdSportPas, kan contact opnemen met Tom
Schutte van Sportservice Haarlemmermeer via 023-5575937.

Goede voornemens?

Bereikbaarheid
Pieter Bots roert een belangrijk gegeven aan, namelijk dat van de bereikbaarheid. Via de N201 is het gezondheidscentrum per auto goed
bereikbaar. Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor de deur. Ook per
fiets is het te doen wat als voordeel
heeft dat men ‘in beweging’ blijft.
Verder zullen er in de nieuwe busbaan bij het Buitenhof haltes komen. Maar dan moet men nog wel
de (drukke) N201 oversteken bij de
rotonde. Of dit zo’n goed idee is valt
te betwijfelen. Een ander verhaal is
op welke wijze slecht ter been zijnde patiënten en ouderen met bijvoorbeeld een rollator bij het gezondheidscentrum kunnen komen.
Pieter: “Wij zijn met stichting Cardanus in gesprek of het wellicht mogelijk is een pendelbusje te laten rijden, bestuurd door vrijwilligers. Voor
de eventuele financiering ervan hebben wij Rabobank Schipholland benaderd voor een bijdrage uit het cooperatiefonds. Binnenkort verwachten wij daar een positief antwoord
op te krijgen. Waarmee ik wil zeggen dat het idee wel gelanceerd is,
maar dat er nog geen toezeggingen
zijn gedaan. Hiermee willen we tot
uitdrukking brengen dat we het probleem onderkennen dat ouderen er
tegenop zien om in plaats van naar
hun vertrouwde adres bij de huisart-

senpraktijk in de buurt straks naar
het gezondheidscentrum moeten
gaan. Daarom proberen wij hen tegemoet te komen door een speciale
vorm van vervoer in het leven te roepen ten behoeve van degenen die
dat echt niet kunnen. We hopen dat
de gemeente en het vervoersbedrijf
ons daarbij terzijde wil staan.”

Meetingpoint
“Waar we nu ook al mee bezig zijn
dat van de grond te krijgen is dat de
centrale hal in het gezondheidscentrum ook een soort meeting point
wordt. Er komen een koffieshop (in
de zuivere zin van het woord) en een
leestafel. Door de voormalige stichting Ziekenhuis Uithoorn, dat overigens decennia lang heeft gedacht
dat Uithoorn een eigen ziekenhuis
zou krijgen, wat er nooit is gekomen, wordt het geld dat altijd voor
dat doel is gereserveerd nu gebruikt
om de centrale hal van het gezondheidscentrum leuk aan te kleden.
Dat initiatief verdient onze grote
dank. Het geld is zeer welkom want
het is voor ons huisartsen toch een
fiinanciële aderlating daar naartoe

JeugdSportPas tweede blok
Aalsmeer - In de tweede week
van januari gaat blok 2 van de
JeugdSportPas Aalsmeer van start.
Via alle basisscholen zijn de afgelopen week de flyers van de
JeugdSportPas verspreid. De sporten waar vanaf heden op ingeschreven kan worden, zijn badminton, judo, volleybal en gymnastiek/
turnen. De kosten bedragen 5 euro per sport. Alle schoolgaande kinderen in de groepen 3 tot en met 8
in Aalsmeer en Kudelstaart hebben
via school het rooster ontvangen
en kunnen zich inschrijven via de

te gaan. Het gebouw is beschikbaar,
maar ons deel moeten we zelf inrichten en dat kost het nodige geld.
Let wel, de huisartsen die straks verhuizen blijven met een lege praktijkruimte aan hun huis zitten. Het is de
vraag hoe men daar invulling aan
gaat geven.” Aldus Hans Padding.

Aalsmeer - Zoals iedereen inmiddels wel weet is er aan de Aalsmeerderweg 173 een grote, gezellige en
goedgesorteerde kringloopwinkel
van Dorcas. Er worden daar van allerlei artikelen een tweede leven gegund met maar één doel: De allerarmsten van de wereld helpen. Dorcas doet dat door middel van projecten. Bij deze projecten geeft Dorcas structurele hulp; Duurzame hulp
zodat de mensen op eigen benen
verder kunnen. Dorcas werkt dus
in de wereld aan blijvende verbetering van de leefomstandigheden.
Het project waar Dorcas subsidie
van de OSA (Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer) van heeft gekregen vindt plaats in Kenia, waar vanwege het harde en droge klimaat en
de arme zanderige bodem zijn landbouwmogelijkheden in Turkana minimaal zijn.
Het merendeel van de bevolking
leeft nomadisch: een hard bestaan
in een streek die jaar in, jaar uit
wordt geplaagd door droogte. Een
groep Turkana-vrouwen verenigden zich in 1997 en probeerden met
het maken van kunstnijverheidsproducten een inkomen te genereren
voor hun gezin. Zij gebruikten hierbij materialen uit de natuur, in het

bijzonder van de doumpalmboom.
De vrouwen kregen te maken met
een aantal problemen waarvan de
belangrijkste zijn: dreigende uitputting van de doumpalmboom, gebrek
aan vakbekwaamheid/marketingkennis en gebrek aan ondernemerschap. Met het Arts for Life-project
helpt Dorcas deze vrouwengroep en
ook een jongerengroep om de problemen aan te pakken en ze te helpen zich verder te ontwikken in het
maken van producten (zoals tassen,
kettingen, slippers en kaarten) gebruik makend van materialen die in
de natuur te vinden zijn. Zij worden
getraind in milieubeheer, kunstnijverheid en ondernemerschap, zodat
ze zich kunnen professionaliseren,
vraaggerichter kunnen werken en
een milieuvriendelijke werkmethode verder kunnen ontwikkelen. Het
belangrijkste doel is dat de vrouwen
en de jongeren een beter inkomen
krijgen om zichzelf en/of hun gezin
te onderhouden. Ook de steun aan
dit project kan alleen worden volbracht met behulp van u, want zonder mensen die hun overbodig geworden spullen afstaan en zonder
mensen die deze artikelen weer willen kopen kan een kringloopwinkel
niet bestaan.

Kindermishandeling komt
in ieders omgeving voor
Streek - Een vermoeden van kindermishandeling gaat vaak gepaard
met twijfels en onzekerheid. Twijfels
zijn heel normaal.
Toch is het, in het belang van het
kind, belangrijk om ook bij twijfels
contact op te nemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Een telefoontje naar
het AMK betekent niet dat er meteen melding gemaakt wordt. In eerste instantie kunnen vermoedens en
twijfels besproken worden en kan

om advies gevraagd worden. Aan
de hand van het gesprek geeft het
AMK advies over de te nemen vervolgstappen.
Een advies zou kunnen zijn om te
praten met een vriend(in), kennis
of collega over de vermoedens die
men heeft.
Of zelfs met de ouders, om op die
manier steun te bieden aan het kind
of het gezin. Indien er aanleiding
bestaat dat de veiligheid van het
kind in het geding komt, gaat men

Aalsmeer - Mevrouw Jansen heeft
de knoop doorgehakt. Zo kan het
niet langer. De post blijft liggen en
ze weet niet goed wat er nog betaald moet worden. Op de tafel liggen stapels papier.
De problemen zijn begonnen toen
haar echtgenoot werd opgenomen
in een verpleeginrichting. Dat had
veel van haar gevraagd.
Elke dag op bezoek. Er bleef weinig
tijd over voor andere zaken en haar
hoofd stond er ook niet naar. Bovendien had haar man altijd gezorgd
voor het bijhouden van de financiën. De kinderen wonen ver weg.
Met de buren is weinig contact en
ze zou ook niet graag met hun over
zulke vertrouwelijke dingen praten.
Gelukkig is haar eigen gezondheid
nog redelijk.
Maar door alle omstandigheden ziet
ze het niet meer zitten. Er is geen beginnen aan. Toevallig heeft mevrouw
Jansen een foldertje van Humanitas
Thuisadministratie in handen gekregen. In het foldertje staat, dat vrijwilligers mensen zoals zij kunnen helpen met het weer op orde brengen
van de papieren. Dus belt ze de coordinator Aalsmeer-Uithoorn van
Humanitas Amstelland.
Deze vraagt haar naar de reden van
haar telefoontje en als ze heeft uitgelegd wat de situatie is, maakt hij
een afspraak met haar voor een
kennismakingsgesprek bij haar
thuis. Ze zag toch op tegen het gesprek met de coördinator, maar dat
viel mee. Het was gewoon een aardige man, die wel van alles wilde
weten en wat bezorgd naar de stapels papieren keek.
Maar toen ze alles had verteld en hij
alle gegevens had genoteerd zei hij,
dat hij wel mogelijkheden zag om
haar te helpen.
Bij zijn vertrek zei de coördinator dat
ze op korte termijn gebeld zou worden door een vrijwilliger die dan sa-

men met haar aan de slag zou gaan.
Drie dagen later werd ze gebeld en
de week daarop kwam de vrijwilliger, een vrouw van een jaar of zestig
bij haar thuis om samen met haar de
eerste stappen te zetten. Er moest
nog veel gebeuren, maar nu al had
ze het gevoel dat alles wel goed zou
komen.
Alleen al het feit dat er mensen waren die naar haar luisterden deed
haar goed.
Dit is zo maar een praktijkvoorbeeld
uit de praktijk van Humanitas Amstelland. Regelmatig komen aanvragen als deze binnen. In 2009 waren
dat er 70, waarvan 30 in Aalsmeer
en Uithoorn. Voor 2010 zullen dat er
meer zijn.
Met 30 vrijwilligers, waarvan acht
zich specifiek richten op Aalsmeer
en Uithoorn, heeft men het er druk
mee. Er is dringende behoefte aan
uitbreiding van het team vrijwilligers. Uw inzet en tijdsbesteding
kunt u zelf bepalen.
Een specifieke vooropleiding is niet
vereist. Belangrijk is, dat u kunt omgaan met situaties die niet altijd
even gemakkelijk zijn. Met logisch
denken en handelen komt u al een
heel eind.
Tijdens de werkzaamheden kunt u
terugvallen op de ervaring van collega vrijwilligers en de coördinator.
Tevens wordt gezorgd voor een opleiding en een handboek. Het belangrijkste is echter het vermogen
om mensen te begeleiden en te stimuleren en de neiging te onderdrukken om alles voor de cliënt te
doen.

over tot het ‘melden’.
Een vervolgstap na een melding betreft in de meeste gevallen een onderzoek naar de gezinssituatie van
het kind.
Het AMK gaat dan in gesprek met
het kind, de ouders, en met mensen
uit de omgeving (bijv. de school of
de huisarts).
Als uit het onderzoek blijkt dat de
zorgen om het kind terecht zijn,
schakelt het AMK hulpverlening in.
Mensen die een melding doen van
kindermishandeling kunnen anoniem blijven, zodat de ouders van
het mishandelde kind (en het kind)
niet weten wie de melding heeft gemaakt.
De naam van de melder is wel be-

kend bij het AMK zelf, zodat deze
op de hoogte kan worden gehouden van het verdere verloop van het
onderzoek.
Nog steeds wordt het probleem kindermishandeling in Nederland onderschat. Uit recent onderzoek van
het Ministerie van VWS blijkt dat
Nederlanders denken dat er jaarlijks ongeveer 52.000 kinderen mishandeld worden.
Dit zijn er naar schatting ruim
107.000! Dit betekent dat er in iedere schoolklas van 30 kinderen gemiddeld een kind slachtoffer is van
mishandeling.
Voor meer informatie www.watkanikdoen.nl. Landelijke telefoonnummer van het AMK is 0900-1231230.

Uiteindelijk staat de zelfstandigheid
van de cliënt voorop. Heeft u wat
tijd over en voelt u zich aangesproken dan zou Humanitas Amstelland
graag met u in contact komen via
telefoonnummer 0613466283 of via
e-mail ateilander@msn.com.
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170 Kinderen geslaagd voor
zwemdiploma in Waterlelie

Kerstzaalvoetbaltoernooi
voor jeugd RKDES geslaagd

Aalsmeer - Op zaterdag 11 december was het weer een drukte van belang in zwembad De Waterlelie. Er werd die middag afgezwommen voor de zwemdiploma’s
A en B. Vooral de beide A-groepen
zaten bomvol en het was voor de
meegekomen visite dan ook zoeken
naar een zitplaats om het zwemmen
goed te kunnen bekijken. Een beetje
spannend was het voor de kinderen
wel, dit eerste afzwemfeest, maar
gelukkig ging alles goed en kon iedereen met zijn of haar diploma op
zak naar huis.
Daarna waren twee groepen voor
het B-diploma aan de beurt. Ook
deze kinderen hadden iedereen uitgenodigd om te komen kijken. Na
het hele programma waren ook zij
geslaagd. Op dinsdag 14 december waren nog eens 25 kinderen in
het bad aanwezig om af te komen
zwemmen. Dit waren vooral kinderen voor het A-diploma die niet
meer geplaatst konden worden op
zaterdag 11 december. Samen met
enkele kinderen voor B werd ook dit
een gezellig uurtje in het zwembad.
Alle afzwemmers werden door het
team van de horeca getrakteerd op
een lekker ijsje en dat lieten ze niet
aan hun neus voorbij gaan. Het volgende afzwemmen staat gepland op
zaterdag 29 januari voor A, B en C.
Het A-diploma is behaald door:
Amèl Khelij, Annemarie Hoogervorst, Balder Verstelle, Bart van Bodegom, Bram Klijn, Femke Meekel,
Fleur Slingerland, Fleur Smeding,
Fleur Vermeij, Floor Beekman, Gaius van Coeverden, Isabella Ruesink, Isabella Dossantos ‘t Hoen,
Jasper Zaat, Jayden van der Bijl,
Jewel Wijgh, Jikke van Beek, Jordy Nagerssing, Kiril Hessels, Lilian
Schoone, Lous Jan Loyan Koeckhoven, Max Kool, Merel Lieuw, Nikki Schmidt, Ray Buchner, Robin Tollenaar, Robin Hofland, Ruben van
den Berg, Rutger Abbing, Sem Linnemeijer, Sem van Leeuwen, Senna
Bakker, Sten Fuite, Suzanne Batenburg, Tijn Groeneveld, Timo Vogel,
Valentijn Simons, Vijay Block, Vince Boom, Wai Kit Lie, Abel Schreurs,
Abhjiay Siddharth Jhingur, Bo Vreeken, Danique Buter, Dima Salem,
Duco Nortier, Eelkje Talsma, Elise de
Vos, Elysa Kikken, Emma Spaan, Esli

Kudelstaart - Afgelopen zondag
is het traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van RKDES gespeeld in de Proosdijhal. Ondanks de vele sneeuw, die de afgelopen dagen was gevallen, waren
veel jeugdleden naar de Proosdijhal gekomen. Om 9.00 uur stonden
de kleinste f-jes al in groten getale
te wachten om te mogen spelen. De
deelnemers mochten zelf een leuke naam voor hun team verzinnen.
Veel bekende namen kwamen naar
boven, Ajax is en blijft populair en
ook de bekende buitenlandse clubs
kwamen deze dag weer diverse malen voorbij. Dat de jeugd dit toernooi altijd weer leuk vindt, blijkt wel
uit de opkomst. Over de gehele dag
genomen hebben 186 jeugdspelers
en speelsters mee gedaan. Tijdens
deze dag kunnen kleine dribbelaars
er direct uitgehaald worden. Sommigen hebben meer moeite om in
de zaal te spelen. Voetbal is en blijft

Meijer, Fenno van Beek, Florine Gerrits, Gaétan Maas, Hannah Streefland, Jens Weber, Jikke Talsma, Jorn
Sangers, Josine Lutton, Lisa Blom,
Maaike Schulten, Max Adamo, Mette Schuit, Mila van Duijnhoven, Milan Mastwijk, Nelson Pedru Lievaart, Noah Vreeken, Renzo Drost,
Roos Aarsen, Sam van Vliet, Sanne
Blom, Satsuki Saraya, Siep de Vries,
Sil van Soest, Sofia de Kuijer, Tess
van Amsterdam, Thijs Mantel, Thomas van der Hoeven, Topaz Chabra,
Rowan Aarsman, Mayke van Weerdenburg, Anne-Michèle Kuijf, Avigdor Erwteman, Miyanda Mudry, Tibbe Manus Arie van der Weijden, Kai
Albers, Ruben van Hilten, Sien van
der Schilden, Aiden Richard, Rena
Sack, Tygo van Braak, Jurg Schoeman, Patrick de Wilde, Lex van der
Loo, Charlotte van Heeswijk, Quint
Hulshof, Jarno Romkema, Jens Meijer, Elize van der Rijt, Koen Visser.
Geslaagd voor het B-diploma zijn:
Anna Witteveen, Asley Slinger, Britt
Beelen, Dani Pouw, Evelien Myrthe Beek, Evita Fransen, Fabienne
Baas, Finn-Julien Falk, Gianni van
der Laarse, Grace Lissenburg, Janou van Beek, Jill van Nierop, Job
de Geus, Jonas Ponsen, Jordi Kaart,
Jurriaan Ponsen, Lara Jansen, Laraine Carmen Maas, Lavanya Hoekman, Liv Hesseling, Mijntje Tessel
Wiersma, Mila van den Berg, Mitchell Jeremy Visser, Nienke Linda
Smit, Owen Balk, Robin Jongkind,
Sabrina Komies, Sia Linnemann,
Sylvie Willemsen, Thijs van Rooijen,
Thomas Jesse, Tim Hogenhout, Tycho Deen, Zoë Hoogland, Alex Patijn, Anisa van der Laarse, Anne van
der Zwaan, Cain van Kessel, Camiel
van Gorp, Carmen Clemens, Cees
Vonk Noordegraaf, Corné Beukhof, Danique Metzemaekers, Demi Blauwhoff, Dominique de Gelder, Finn Rademaker, Jelle Pappot,
Job Swart, Jordi Maijenburg, Julius Goertz, Lisanne Kievit, Mees van
der Zee, Merel Timmer, Nick van
Leeuwen, Puk Groeneveld, Quinten
Gorter, Rens Grömmel, Rijan Kouwenhoven, Ruben Mareels, Sander
Rens Klarenbeek, Sara Zethof, Sofie
van Thienen, Svenny Haan, Thijmen
Oosterwijk, Thijs van Zelst, Tamar
Ooms, Dalia Kornmehl, Evan Homma, Roos van Lenthe.

Marian lid van verdienste na
afscheid als secretaris VZOD
Kudelstaart - Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
korfbalvereniging VZOD heeft Marian van Leeuwen-Hulsbos afscheid
genomen als secretaris. Marian is
8 jaar secretaris van de vereniging
geweest, maar dat was niet de enige taak die zij op zich heeft genomen. Zo begon ze 16 jaar geleden
met het wedstrijdsecretariaat en
daarnaast heeft ze in haar bestuursperiode diverse commissies bijgestaan met secretariële ondersteuning. Vanwege haar inzet als vrijwil-

liger voor VZOD heeft het bestuur
haar benoemd tot lid van verdienste.
Voorzitter Sietze Fokkema overhandigde Marian de oorkonde en haar
naam zal op het ‘verdienstenbankje’
worden geschroefd.
In dezelfde vergadering mocht de
vereniging Lianda van der Schilden
benoemen als opvolgster van Marian van Leeuwen. Met de benoeming
van de 19-jarige Lianda hoopt het
bestuur dat meer jongeren de stap
willen maken naar een commissieof bestuursfunctie.

Schaken tweede klasse NHSB

SCA 2 pakt knap punt
Aalsmeer - Het tweede team van
Schaakclub Aalsmeer heeft het na
de promotie dit jaar niet makkelijk
in de sterke tweede klasse van de
NHSB. Wel werd vorige wedstrijd
gewonnen van degradatieconcurrent Hoofddorp. Afgelopen vrijdag
mocht SCA 2 op bezoek bij het veel
sterkere HWP 3. Met maar liefst 4
invallers gingen de heren op weg
naar Haarlem. Desondanks vochten
de Aalsmeerder voor wat ze waard
waren en wisten de Haarlemmers
toch te verrassen. Op bord 1 wist
Erik Korenwinder op het eind van
de avond de dame van zijn tegenstander te vangen, wat uiteraard genoeg was voor winst. Elham Wasei
stond een stuk voor tegen een paar
pionnen. Toen hij deze pionnen wist
te verorberen was het punt binnen.
Koen Beentjes had ruimtevoordeel,
wist de druk steeds meer te vergroten, waaronder zijn tegenstander tenslotte bezweek. In een eindspel van 2 paarden tegen 2 lopers
gaf Hans Pot onnauwkeurig een pion weg en dat kwam hij niet meer te

boven. Clemens Koster had de keuze: Slaan met het paard of met de
dame. Hij sloeg met het paard wat
dameverlies betekende en hij gaf
meteen op. Optisch gezien stond
Tom van der Zee goed. Zijn tegenstander bood echter een pion aan,
die Tom eigenlijk niet kon weigeren. Zijn stelling verslechterde hierdoor echter en hij moest tenslotte
het hoofd buigen. Martin Steinhart
ging door zijn vlag. Zijn stelling was
al niet best, omdat hij een toren op
de onderste rij had, die opgesloten
zat. Op bord 8 behaalde Ron Klinkhamer een keurige overwinning. In
een Spaanse partij offerde zijn tegenstander een paard voor 2 pionnen. Ron moest de kwaliteit teruggeven, maar zijn paard had nu gelegenheid de witte stelling binnen
te dringen, hetgeen beslissend was.
Eindstand: HWP 3 - SCA 2: 4 - 4. Al
met al gingen de Aalsmeerders tevreden naar huis. Een matchpunt in
de zak, dat later wellicht waardevol
kan blijken voor het behoud in de
tweede klasse.

KDO G-voetballers in stijl
naar laatste training
De Kwakel - De derde ronde van
de Friends League werd vorige week
zaterdag helaas afgelast en dat
kwam slecht uit. Frank de Boer was
een paar weken geleden bij KDO en
hij wilde de Ajax bus best een ochtend uitlenen aan de profs van KDO
G-voetbal. Al was het alleen maar
om de tegenstanders meteen al voor
de wedstrijd te imponeren. Helaas
ging dit plan niet door, maar als alternatief stond een training gepland
op het strand bij Noordwijk. De buschauffeur van Ajax vertelde vooraf
op welke plaatsen de spelers en staf
van Ajax in de bus altijd zaten. Omar
zat op de stoel van Suarez en Jort
zat op de plek van Van der Wiel. Onderweg naar Noordwijk werd de bus
veel nagekeken. De spelers zwaaiden vrolijk naar alle mensen die de
bus voorbij zagen komen. Uiteindelijk bij het strand werd een wedstrijd

gespeeld waar ook de ouders bij betrokken werden. Die waren ook behoorlijk fanatiek, dus iedereen kon
zich zo warm houden. Tijdens de
wedstrijd werd ook duidelijk dat
bepaalde stijlen werden overgenomen uit de Ajax cultuur. Er werd
keurig overgespeeld en er was ook
een echte Suarez aanwezig, volgens
Paul de buschauffeur. Joël gaf een
prima imitatie weg! Bij een 2-2 eindstand werd de wedstrijd afgesloten
en werd de terugreis naar De Kwakel ingezet. In de kantine werden de
spelers nog getrakteerd op een patatje en een drankje door KDO. Het
hele programma was een mooie afsluiting van het jaar 2010. Heeft u
een kind een beperking, maar wil hij
of zij wel graag voetballen in 2011?
Kijk dan voor meer informatie op de
website www.kdo.nl of email naar
relekx@gmail.com.

Kerstloop op tweede kerstdag
Amstelveen - De Amstelveense
sportverenigingen RODA ’23 en AV
Startbaan organiseren dit jaar voor
de zeventiende keer een kerstloop.
Op tweede kerstdag, zondag 26 december, gaat deze wedstrijd van
start op de Noorddammerweg ter
hoogte van het RODA sportterrein
in Amstelveen. Er is daar voldoende parkeergelegenheid en ruimte om te douchen en om te kleden.
De inschrijving gebeurt in het clubgebouw, waar ook degenen die per
internet hebben vooringeschreven
hun startnummer kunnen ophalen.
Inschrijven kan al vanaf 9.30 uur ’s
morgens.
Een klein deel van de Noorddammerweg wordt tijdelijk voor het verkeer afgesloten. De kerstloop voert
door het Amsterdamse Bos en volgt
dus een autovrij parcours. Er zijn
drie afstanden uitgezet: een parcours van 2,5, 5 en 10 kilometer. Alle deelnemers, met uitzondering van
de kinderen, starten tegelijk. De
kerstloop is bedoeld als een recreatief evenement met een sportieve inslag. In alle categorieën en leeftijds-

groepen zijn bekers en geldprijzen
voor de snelste deelnemers te winnen. En daarnaast geeft het startnummer kans op prijzen in de kerstloterij. Om 11.00 uur lost Amstelveens burgemeester Jan van Zanen
het startschot op de Noorddammerweg. Vandaar gaan de lopers via de
Schinkeldijk naar het Amsterdamse
Bos. De finish van de kerstloop ligt
ook aan de Noorddammerweg bij
het RODA-complex. Voor alle deelnemers ligt na afloop een fraaie medaille te wachten. Net als voorgaande jaren zal ook de verzorging en
begeleiding onderweg alsmede de
tijdsregistratie optimaal zijn, bijvoorbeeld warme thee en fruit onderweg
en bij de finish. De marathongroep
van de AV Startbaan zorgt daar elk
jaar voor. Een vrijwilligersploeg zal
de finishtijden zo snel mogelijk verwerken, zodat de uitslagen nog dezelfde dag op internet te vinden
zijn. Meer informatie over de kerstloop via internet: www.av-startbaan.
nl of www.roda23.nl. Inschrijven via
www.inschrijven.nl.

ZABO zaalvoetbalcompetitie ronde 8

Wally van der Wal in vorm
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 18
december is de ZABO zaalvoetbal
competitie voortgezet met de achtste speelronde. Er werd gevoetbald
in hal 2 van sporthal de Bloemhof
en de vijf wedstrijden stonden onder
deskundige leiding van de scheidsrechters Sian Knetsch en Klaas Boekel. De openingswedstrijd ging tussen koploper Sportcafé de Midi’s en
Café Johnny’s. De lijstaanvoerder
maakte geen fout en sloot het duel
af met een knappe 7-3 overwinning.
Vervolgens trad Piller Sport aan tegen het team van LEMO-gaat-los.
Piller Sport opende sterk en binnen een mum van tijd gaf het scorebord 3-0 aan. Hierna haperde de
Kudelstaartse
doelpuntenmachine want 3-0 werd ook de ruststand.
In de tweede helft scoorden beide
ploegen en uiteindelijk won Piller
Sport met de cijfers van 8-2 mede
dankzij vier fraaie treffers van Wally van der Wal. De wedstrijd Sporting Uithoorn tegen LEMO kende
ditmaal twee uitslagen. De officiële uitslag is 0-5 voor LEMO. Dit had
alles te maken met het véél te laat
arriveren van Sporting Uithoorn in
de hal waardoor de arbitrale leiding
besloot de wedstrijd te af te lassen.
Er werd tenslotte nog wel een klein
half uur vriendschappelijk gespeeld.
Sporting Uithoorn won dit onderonsje met 7-4 maar de drie punten gaan dus naar LEMO. De vierde
wedstrijd van de avond was de topper tussen DGL en Schijf Grondboringen oftewel de nummers 2 en 3
van de ranglijst. De wedstrijd speelde zich af in een hoog tempo en bij
de rust was de stand gelijk: 2-2. In

Maas wint bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Ondanks de sneeuwoverlast was het bij buurtvereniging
Hornmeer afgelopen vrijdag 17 december weer oergezellig. Iets minder kaarters dan anders, maar toch
een redelijk aantal. Het wad dit jaar
de laatste keer dat er gekaart werd.

de tweede helft golfde het spel op
en neer en Schijf Grondboringen
won de wedstrijd door in de slotfase
te scoren. Eindstand 5-4 voor Schijf.
Het slotduel van speelronde 8 ging
tussen Accon en Amsec Beveiliging.
Bij de rust leidde Amsec Beveiliging
met 2-4. In de tweede helft boog
Accon de achterstand om in een
6-4 voorsprong. De marge van twee
bleek niet voldoende want Amsec
wist nog twee doelpunten te produceren waardoor de wedstrijd eindigde met een 6-6 gelijkspel.
Sportcafé de Midi’s blijft koploper
van de ZABO. De ploeg heeft 21
punten behaald uit 8 duels. Op de
tweede plaats Schijf Grondboringen
met 16 punten. De ZABO-competitie wordt pas voortgezet in het nieuwe jaar. Speelronde 9 vindt plaats in
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg op zaterdag 22 januari.

een teamsport, dus met elkaar spelen is waar dit toernooi om draait.
Dat van een geslaagde dag gesproken mag worden, is wel duidelijk.
De winnaars in de diverse poules
zijn: F7-F8-F9-F10: Nederland, F4F5-F: Inter Nationale, F1-F2-F3: Real Madrid, E4-E5-ME1: Nederland,
E1-E2-E3: Ajax, D3-D4-MD1: Manchester United, D1-D2-MC1 : FC
Turbo, C1-C2: FC weten we nog niet,
MA1-MB1: FC Romy, B1-B2: Barthelomeus en A1-A2: Team Jos. Tijdens het toernooi is een klein ongelukje gebeurd, Nigel en Wesley kopten tegen elkaars hoofd in plaats
van de bal. Zij hebben hier een hersenschudding aan overgehouden.
Hopelijk gaat het nu weer iets beter met ze. Tijdens het toernooi is
geld opgehaald voor de vastenactie.
Hiermee is een mooi bedrag van 430
euro opgehaald. Volgend jaar worddt dit toernooi gespeeld op 18 december.

Foto: Don Ran.

Handbal BeNeLux Liga

FIQAS Aalsmeer sluit het
jaar sprankelend af!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben het jaar afgesloten met twee wedstrijden in de BeNeLux Liga, de competitie tussen
de vier beste Nederlandse, Belgische en Luxemburgse teams. Zaterdag werd gespeeld tegen het
Luxemburgse HV Berchem, zondag
kwam HB Dudelange op bezoek.
Het werden twee compleet verschillende wedstrijden, want waar FIQAS
Aalsmeer op zaterdag nog grossierde in het missen van kansen en dus
onnodig verloor, werd op zondag
Dudelange met snel en schitterend
spel compleet zoek gespeeld. Een
grotere tegenstelling was bijna niet
denkbaar. En zo leverde het weekend drie punten op en een voorlopig
derde plaats in de Liga. Erg jammer
van de nederlaag van zaterdag, want
anders waren de Aalsmeerders al
bijna zeker geweest van een plaats
bij de Final Four. Nu moeten ze in
februari nog aan de bak tegen twee
Belgische ploegen én hopen op een
misstap van Berchem in de Luxemburgse competitie. Beide wedstrijden speelde FIQAS Aalsmeer overigens zonder Luuk Obbens en Rodrigo Huttinga, maar mét Serge Rink,
die met name op zondag een groot
aandeel had in de zege. Zaterdag
begon FIQAS Aalsmeer meteen al
niet scherp en zo kon Berchem al
snel op voorsprong komen: 1-4. Dat
werd weliswaar teruggebracht tot
5-5 (fraaie break van Robin Boomhouwer na een stop van Jeroen van
’t Hart en een hard schot van Jimmy Castien), even later keek de
ploeg opnieuw tegen een achterstand aan: 5-9. Ook die werd weggewerkt middels vier snelle break
outs op rij (Robin Boomhouwer, Serge Rink en Frank Lübbert): 10-10 en
zelfs omgebogen in een 13-10 voorsprong. Een paar keer niet goed uitkomen op de Luxemburgse schutters uit de tweede lijn, terwijl er verder wel sterk verdedigd werd, leverde echter een 13-14 ruststand op.
Na de pauze leek de strijd in eerste

instantie gelijk op te gaan. Er werden prachtige kansen gecreëerd
door FIQAS Aalsmeer, maar doordat
deze te vaak niet goed werden afgerond (of gestopt door de Luxemburgse keeper) leverde dat te weinig doelpunten op. Berchem ging
wel door met scoren en kon zo bouwen aan een voorsprong: van16-19
naar17-23 en even later 20-26. In de
slotfase wisten de Aalsmeerders de
marge weliswaar nog iets te verkleinen: 23-26, maar meer zat er niet in:
er was té veel balverlies en er werden té veel kansen gemist.
Hoe anders ging het op zondag: FIQAS Aalsmeer leek herboren en
kwam tegen HB Dudelange meteen
fel en snel uit de startblokken: 5-1 en
10-4 halverwege. Er kon veelvuldig
op de break out worden gespeeld,
maar er ging ook veel via de cirkel,
waar Serge Rink keer op keer fabuleus werd aangespeeld door Djordje Stevanovic. Het leverde een geweldig kijkspel op en er viel veel te
genieten voor de toeschouwers die
door de sneeuw naar de Bloemhof
waren gekomen. Bij rust leidde FIQAS Aalsmeer al met 17-7 en ook na
de pauze kreeg het publiek aantrekkelijk handbal voorgeschoteld. De
Luxemburgers, die het een dag eerder Kras/Volendam nog heel lastig
hadden gemaakt, hadden nu geen
schijn van kans en moesten toezien
hoe FIQAS Aalsmeer doorging met
het snelle spelletje. Of het nu Jarcha
van Dijk, Robin Boomhouwer, Serge
Rink of Frank Lübbert was, de doelpunten vlogen er nu wel makkelijk
in. Het mooiste doelpunt kwam op
naam van Serge Rink vanaf de cirkel, al was de actie van Stevanovic
die eraan vooraf ging nóg fraaier: hij
speelde Rink aan achter de rug om!
Het werd uiteindelijk 33-18 voor FIQAS Aalsmeer dat uiteindelijk toch
met een goed gevoel de winterstop
in kan gaan. De eerstvolgende (inhaal)wedstrijd staat immers pas gepland voor dindag 11 januari.

Tennisvereniging All Out

Oorkonde voor Fred Pol

Aalsmeer - Bestuurslid Fred Pol van tennisvereniging All Out is tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet vanwege zijn 18 jarige inzet voor de vereniging op diverse gebieden. Uit handen van de voorzitter
van het district IJmond van de KNLTB kreeg hij een oorkonde. Tevens is Fred
Pol door het bestuur tot ere-lid benoemd. En natuurlijk is hij bedankt voor de
vele jaren tomeloze inzet.

De kaartavond is gewonnen door
het koppel Maas en Maas met 5188
punten, gevolgd door Wil ter Horst
en Ans Doeswijk met 5106 punten
en Ben Bon en Marco van de Jagt
met 4648 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan de
familie Vergeer met 4053 punten.
De eerste speelavond is in het nieuwe jaar op vrijdag 7 januari, als vanouds vanaf 20.00 uur in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3.

