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Commotie rondom controles gemeentegrond

Wethouder: “Controles nodig om
oneigenlijk gebruik tegen te gaan”
Aalsmeer - Vorige week zijn er in de
gemeente zo’n 1.200 aangetekende brieven bezorgd bij Aalsmeerders die mogelijk oneigenlijk gebruikmaken van Aalsmeerse gronden. Daardoor is zeer veel commotie ontstaan. Wethouder Ad Verburg geeft een toelichting. “De zinsnede mogelijk oneigenlijk gebruik,
moet hier zeer serieus worden genomen. Om in kaart te brengen wie
wel en wie niet oneigenlijk gebruik
maakt van grond, moest de gemeente deze formele stap wel nemen. Zo wordt op korte termijn duidelijk waar zich de mogelijke problemen voordoen.” De twaalfhonderd brieven zijn vorige week mede verzonden op basis van eerder genomen luchtfoto’s. Wethouder Verburg: “Op die foto’s kun je
veel zien, maar lang niet alles. Veel
nuance gaat blijkbaar verloren, zo
hebben we geleerd door de vele reacties die we als gemeente hebben
ontvangen. De gemeente heeft juist
ook deze reacties nodig om tot een
goede beoordeling van de situatie
te komen. Aan de andere kant, laten we eerlijk zijn: Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat een
enkele inwoner zich op eigen initiatief gemeentelijke gronden toeeigent, terwijl andere Aalsmeerders

hiervoor diep in de buidel moeten
tasten.”
Controleurs op pad
Zoals ook al eerder door de gemeente is aangegeven, gaan controleurs op pad om de feitelijke situaties ter plekke in kaart te brengen. De reden voor de gemeente
om de aangetekende formele brieven te bezorgen over signalering
van het mogelijk onrechtmatig gebruik, ligt in het gegeven dat hiermee eventuele lopende verjaringstermijnen worden gestuit.
Mogelijke misverstanden
De wethouder wenst met klem te
benadrukken dat het ook gaat om
misverstanden over wie waarvan
de eigenaar is. “Bewoners nemen
natuurlijk niet zomaar gronden in
bezit, dat realiseren we maar al te
goed. Maar ook dan is het zaak om
zo snel mogelijk duidelijkheid voor
iedereen te bereiken. Met deze
controleactie willen we meer gelijkheid voor alle inwoners bereiken.”
In onduidelijke situaties zal het bedrijf PurpleBlue namens de gemeente de situatie ter plaatse controleren. Wie vragen heeft over hun
werkzaamheden, kan de betreffende controleur gerust aanspreken.

Kerstfeest in
Aalsmeer!
Aalsmeer - Al weer een week
staat de kerstboom in volle glorie te stralen voor het gemeentehuis op het Raadhuisplein.
De eerste storm heeft hij goed
doorstaan. De lichtjes brengen sfeer tijdens de donkere avonden. Bijzonder aan deze boom is dat er nog heel wat
dennenappels in de top zitten. En bijzonder is ook deze
Nieuwe Meerbode op uw tafel.
De krant staat boordevol met
kerstactiviteiten, kerstwensen,
ook ‘gewoon’ nieuws en natuurlijk een kerstpuzzel waar
dit jaar culturele prijzen mee te
winnen zijn.

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS
en win een

OPEL

AGILA

EXTRA MAANDPRIJZEN
BESCHIKBAAR
GESTELD DOOR:
December:

kerstboeket € 30,beschikbaar gesteld door
Monfleurique

EindEjaarsknallErs
16 t/m 31 december:

Tot € 2.000,extra inruil!

Vervolgens wordt op basis van archiefonderzoek zo goed mogelijk
bepaald hoe en wanneer deze situatie is ontstaan.
Duidelijkheid
Gezien de hoeveelheid aan locaties is het in deze fase van inventarisatie helaas niet mogelijk iedereen die reageert op de brief persoonlijk te woord te staan. Om die
reden is de briefschrijvers verzocht
om hun opmerkingen schriftelijk
kenbaar te maken. Naar aanleiding
van eventuele reacties of opmerkingen, wordt binnen drie maanden de definitieve conclusie getrokken over het mogelijk onrechtmatig gebruik van de gemeentegrond. Tevens volgt dan informatie
over mogelijkheden tot koop, huur
of ontruiming. Voor meer informatie over de inventarisatie en het
verdere proces, kunnen bewoners
die een brief hebben ontvangen
contact opnemen met de heer O.
Derksen, via 0297-387575 of e-mail:
info@aalsmeer.nl.

Geef gul aan
de bezorgers!
Aalsmeer - Deze of volgende week
komen ze weer bij u aan de deur:
De bezorgers van de Nieuwe Meerbode. Wekelijks gaan zij op pad om
huis aan huis de krant in de brievenbussen te deponeren. En natuurlijk is het niet altijd zonnig en droog
weer. Ook bij regen, hagel en wind
gaan de heren en dames op pad. De
krant moet tot slot bezorgd worden.
Misschien wordt de krant bij u in de
buurt niet altijd op de gebruikelijke
donderdag verspreid, maar de bezorgers doen het met liefde. Soms
is huiswerk of werk de reden dat zij
een dagje later met de Meerbode op
pad gaan. Dit hoort natuurlijk niet,
maar wrijf over uw hart en geef gul
aan deze bezorgers van wekelijks
heel veel plaatselijk nieuws!
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VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
• Leenauto beschikbaar
• iso 9001
EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792
1911 - 2011

100-jarig bestaan

VUURWERK

WWW.VUURWERKbEstElling.nl

Annemieke’s Aktiewinkel
Voor al uw kerstgeschenken

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

Karmelklooster gaat dicht!
Aalsmeer - De Karmelieten in Nederland hebben zich het laatste jaar
intensief bezonnen op hun aanwezigheid in het Westen van het land,
Zij zijn tot de conclusie gekomen
niet meer in staat te zijn de huidige
drie kloosters in Aalsmeer, Amstelveen en Dordrecht te bemensen en
streven er daarom naar zich te concentreren op één locatie in het Westen. In het kader van deze noodzakelijke reorganisatie heeft het bestuur van de Karmelieten enige tijd
geleden reeds besloten op termijn
de Karmel communiteit van Dordrecht op te heffen en het kloostergebouw te verkopen.
Nu is na ampel beraad ook het besluit genomen de communiteiten
van Aalsmeer en Amstelveen op te
heffen. Over de bestemming van de
kloostergebouwen wordt nog overleg gevoerd. Het bestuur van de
Karmel gaat op zoek naar een andere plaats in het Westen waar een
communiteit zal kunnen wonen op
huurbasis. Een en ander betekent
niet dat de pastorale zorg in de parochies die met de beide commu-

niteiten verbonden zijn, zal worden
beëindigd. Voor zolang dat mogelijk is, zullen de pastores in Amstelveen en Aalsmeer blijven wonen en
in de parochies werkzaam blijven. In
een brief aan alle betrokkenen verklaart het bestuur van de Karmelieten dat het beseft dat dit besluit veel
pijn met zich meebrengt voor zowel de Karmel communiteiten van
Aalsmeer en Amstelveen en voor allen die met de communiteit verbonden zijn als voor de Karmel in Nederland. Ook beseft het bestuur dat
het besluit hard zal aankomen bij de
grote groep van actieve, enthousiaste en competente parochianen. Beide communiteiten hebben bekendheid verworven met het centrum
voor spiritualiteit.
Met de mensen die daar de afgelopen jaren actief bij betrokken zijn
geweest, zullen mogelijkheden tot
continuering van dit centrum besproken worden. Over het tijdspad
van de beëindiging van de aanwezigheid van de communiteiten
in Aalsmeer en Amstelveen is nog
geen besluit genomen.

Geen krant
OntVanGen?
Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

EUROGARANT

lammers autoschade BV
Taxatie

Schade

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs
Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

Uitnodiging nieUwjaarsreceptie
9 janUari 2012
De gemeente Aalsmeer nodigt alle
inwoners en relaties uit voor de
Nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari
2012, vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal
van het gemeentehuis. Burgemeester
Pieter Litjens houdt zijn traditionele
Nieuwjaarsspeech, waarin hij ook vooruit
zal blikken op de ambtelijke samenwerking
met Amstelveen. Vervolgens heffen we
gezamenlijk het glas op het nieuwe jaar.
Het college van B&W hoopt deze avond
vele Aalsmeerders te mogen begroeten.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!

www.lammersautoschade.nl

kerstactie
vrijdag 23 en Zaterdag 24 decemBer

iedere 2e 50%

jeans korting
(op deel van de collectie)

diverse van

79,95 /89,95

heren 2 voor 69,95
truien (1 voor 39, )
95

Doe de gratis Verzekering Check
U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering
via www. zorgenzekerheid. nl / verzekeringcheck

kids sale

tot 40% korting

op voorraad auto’s.

www. zorgenzekerheid. nl

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Antenna wenst u
gezellige feestdagen
en een succesvol
2012!

donderdag
22 decemBer
Aalsmeer 0297 – 380580

extra koopavond

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

www.antennagroep.nl

Big l aalsmeer | join fashion | WWW.Bigl.nl

troy 50712

w w w.v a n k o u w e n . n l

Zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 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

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.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

Aalsmeer - De oliebollen commissie van de Hervormde Gemeente
staat in de startblokken om de lekkerste oliebollen en appelbeignets
aan te leveren. Ook dit jaar weer iedere dag vers gebakken door een
vakkundige bakker. Het enige wat
u hoeft te doen is bestellen via de
websites: www.dorpskerk-aalsmeer.
nl of www.oosterkerk.info of langs
komen in één van de kramen. U kunt
ook uw bestelling op 31 december
thuis laten bezorgen of uw bestelling afhalen. De kramen staan dit
jaar op de hoek van de Van Cleeff-

kade met de Marktstraat op het terras van StraQ en op de hoek Oosteinderweg met de Pontweg en de
Machineweg bij The Beach. De kramen zijn vrijdag 30 en zaterdag 31
december geopend van circa 09.00
tot 15.00 uur.
De opbrengst van de actie komt volledig ten goede aan de Hervormde Gemeente. Telefonisch bestellen kan bij Wilma de Niet via 0297
341903. Dit nummer kan ook gebeld
worden door mensen die willen helpen met de verkoop.

Zonnebloem zet Clasina
en Free in het zonnetje
Rijsenhout – De Zonnebloem afdeling Rijsenhout heeft afscheid
genomen van twee vrijwilligers van
het eerste uur. Tijdens een feestelijke eindejaarsvergadering op 13 december heeft voorzitter Ruud Samshuijzen het tweetal in het zonnetje
gezet. Clasina Spaargaren-Tas was
al van het begin in 1994 betrokken
als vrijwilligster bij de Zonnebloem.
Zij bezocht verschillende gasten en
was altijd bereid om te helpen bij de
activiteiten. Mevrouw Spaargaren is
inmiddels verhuisd naar Aalsmeer
en vond het gezien haar leeftijd nu
tijd om een punt achter haar vrijwilligerswerk te zetten. Ook Free Bloemendaal-Prinsen is sinds de oprich-

ting van de afdeling Rijsenhout als
vrijwilligster actief. Alle jaren dat
de afdeling bestaat heeft mevrouw
Bloemendaal als penningmeester de financiën op orde gehouden.
Ook als bezoekster en als medewerkster bij de verschillende activiteiten was zij altijd bereid om mee
te helpen.
Het penningmeesterschap heeft zij
inmiddels overgedragen aan Monique Snijder. Mevrouw Bloemendaal
blijft gelukkig nog actief als vrijwilligster, maar niet meer in het dagelijks bestuur. Meer weten over de
Zonnebloem? Kijk op www.zonnebloem.nl of op de website Rijsenhout www.Rijsenhout.info.

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
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel:
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 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.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Dorcas: Alles voor goed doel!
Aalsmeer - De Dorcaswinkel is inmiddels een begrip in Aalsmeer. Heel
veel mensen weten de winkel aan de
Aalsmeerderweg te vinden om er
eens lekker te gaan snuffelen of juist
heel specifiek te zoeken naar iets dat
ze nodig hebben en nu is er ook nog
de Dorcas cadeaubon, een leuk idee
om iemand mee te verrassen. De gehele netto opbrengst van de winkel wordt besteed aan projecten van
de goede doelen organisatie Dor-

Vers gebakken oliebollen
bij Hervormde Gemeente

cas Nederland, een christelijke organisatie die samen met hulpverleners ter plaatse proberen de leefomstandigheden van de allerarmsten te
verbeteren. Op dit moment zijn dat
zelfs twee projecten! Een project dat
in Egypte het leven wil verbeteren
van mensen die op en van de vuilnisbelt leven. Er wordt aan gewerkt
om het sorteerwerk veiliger te maken door het afval vooraf te scheiden en gezondheidsvoorlichting.

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

Vermist:
- Bakboordstraat: Wit konijn met zwarte tekening.
- Ophelialaan: Zwart-wit gecastreerde kater, wondje aan rechteroor.
Zwarte vlooienband, heet Monster.
- Burggravenambacht: Zwart konijn met klein wit stipje bij de neus. 1
Jaar oud en heet Zwartje.
- Haya van Somerenstraat: Zwart-witte kater van 8 maanden. Hij heeft
witte pootjes en buik en witte haartjes bij zijn nek en op rug. Witte
punt op snuit. Hij is niet gecastreerd.
- Wilgenlaan: Grijs cyperse kater met witte buik. 6 jaar oud. Is gechipt.
- Begoniastraat: Zwarte castreerde kater met klein wit vlekje onder zijn
kin. Hij heeft een chip. Zijn naam is Panter.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg: Zwarte kat met witte bef en snorharen.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwart-witte kat.
- Catharina Amalialaan: Cyperse kat.
- Herenweg: Zwarte kat.
- Kudelstaartseweg: Grote dikke gevlekte cyperse kater.
- Legmeerdijk: Konijn, lichtbruin met zwarte haartjes in boog vorm op zijn rug.
- Oosteinderweg: Forse zwart-witte kat. Heeft witte bef, buik, poten en
een witte punt aan zijn staart.
Goed tehuis gezocht:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs-witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en
heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar. Zijn baasje is overleden.
- Jack Russell van 12 jaar oud. Baasje is ernstig ziek en kan niet meer
voor het diertje zorgen.

KERKDIENSTEN
Kerst 2011

Alpha cursus van start in
Ger. kerk Het Lichtbaken
Rijsenhout – Waar leef ik eigenlijk
voor? Wie is Jezus? En wat heeft Hij
met het leven te maken? Als u met
dit soort vragen rondloopt, kan de
Alpha-cursus iets voor u zijn. De Alpha-cursus biedt de mogelijkheid
om op een ontspannen manier te
ontdekken wat het christelijk geloof
inhoudt. Meer dan dertien miljoen
mensen wereldwijd hebben met veel
plezier Alpha gevolgd. In Nederland
al ruim 180.000 mensen. De avond
begint met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een korte inleiding op een thema, waarover in kleine vaste groepen verder gesproken
wordt. De Alpha-cursus is een plek
waar geen enkele vraag als te simpel

of bedreigend wordt gezien. De cursus duurt tien donderdagavonden en
een weekend en is toegankelijk voor
iedereen. De cursus is gratis, alleen
voor het weekend wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De cursus wordt gegeven in het Lichtbaken
aan de Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. De avonden beginnen om
19.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen. De eerste avond is 12 januari.
Voor meer informatie en/of aanmelden: Piet de Vries, tel. 06-51232922
of Frank Ruessink, tel. 06-36361284.
namens de Nederlands Gereformeerde Kerk Lichtbaken Rijsenhout
en de Christelijke Gereformeerde
Lijnbaankerk Aalsmeer.

Luisteren naar klassieke
muziek voor ouderen
Aalsmeer -Na succesvolle cursussen vorig jaar continueert VITA de 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 initiatiefnemer Jan Swart zegt

hierover: “Met gelijkgestemden
over muziek spreken, van gedachten wisselen, verhoogt het muzikale
genoegen. Je hoort meer, wanneer
je er meer van weet.” De groep bestaat uit maximaal veertien deelnemers. Er is plaats voor nieuwe belangstellenden. De bijeenkomsten
worden begeleid door Jan Swart. Hij
bestudeerde jarenlang de klassieke
muziek. De cursus start op maandagmiddag 9 januari en is van 14.00
tot 16.00 uur in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Informatie
en aanmelden bij VITA, tel. 344094.

Hierdoor wordt ziekte in deze ongezonde en onveilige omgeving terug
gedrongen en het inkomen van de
mensen verhoogd. Voor dit project
is bij de stichting OSA (Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer) subsidie aangevraagd. Met het tweede project wordt aan gehandicapten in Zuid Soedan, die in hun land
verwaarloost en genegeerd worden,
vaardigheiden geleerd zodat ze geen
hulp van anderen meer nodig hebben. Naast de projecten van Dorcas Nederland worden ook nog eens
een aantal ouderen en families ondersteund en wordt er geld gegeven aan stille hulp. Dit wordt mogelijk gemaakt door ongeveer honderd
vrijwilligers, maar ook door de mensen die telkens weer goederen in-

brengen en natuurlijk de mensen die
in de Dorcaswinkel deze spullen komen kopen. Wilt u dit jaar nog langs
komen in de Dorcaswinkel? Hou er
dan wel rekening mee dat op de zaterdagen 24 en 31 december de winkel sluit om 13.00 uur.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Kerstnachtdienst zaterdag 21u. met
jan den Ouden. Zondag Familiekerstfeest om 10.30u. met Marko Broedersz. Tevens crèche, peuterdienst
en metamorfose.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. GezinsKerstviering op zondag om 10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. en
16.30u. Maandag zangdienst om 10u.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag samenzang
om 9.45u. Dienst 10u. met ds. Liesbet Geijlvoet, Kerstmis. Mmv het
Bindingkoor. Extra collecte: doopsgezind WereldWerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Geen dienst.
Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zondag
om 10u. en 16.30u. Maandag om 10u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zaterdag Kerstnachtdienst om 22u.
met ds. J. van Popering. Zondag
dienst om 10u. met ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zaterdag Kerstnachtdienst om 21.30u.
met ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Organist: W. Spaargaren. Zondag Kerstfeest om 10u. met ds. E.J. Westerman.
Organist: W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zaterdag Kinderkerstfeest om 18.30u. Crèche. Zondag 10u.
Kerstsfeest met ds. J. de Goei. Organist: dhr. Kooning.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag dienst 10u. ds. A. van
Vuuren. Om 18.30u. ds. M. van Dam,
Hagestein. Maandag 16u. Kerstviering jongeren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zaterdag
Kerstavond om 21u. Zondag Kerstviering voor het gezin om 10u.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. K. Muller. 16.30u.
Kinderkerstfeest.
RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. woordcomm.viering in ZC Aelsmeer met

A. Blonk. Zaterdag 19u. euch. viering in Karmelkerk past. L. Seeboldt.
Mmv Mirakeltjes. Om 21.30u. euch.
viering in Karmelkerk met past. L.
Seeboldt. Mmv Karmelkoor. Zondag 10.30u. woordcomm. viering in
Kloosterhof met N. Kuiper. Viering
olv parochianen om 10.30u. in Karmelkerk. Mmv Gelegenheidskoor.
Om 14.30u. Poolse dienst. Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zaterdag
Kerst-mis-avonddienst
met kerstliederen, om 21u. voorganger past. J. Spaans. Organist: Eric
Edelman. Koffie na afloop.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zaterdag Kerstnachtdienst om
22.30u. met ds. J. Vrijhof. Zondag dienst om 10u. met ds. J. van
Veen. Mmv Kerkkoor. 10.30u. Plug
& Pray.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zaterdag Kerstavonddienst om
22.30u. met dhr. J.T. Kramer,
Aalsmeer. Mmv IK Koor Caritas.
Zondag Kerstmorgendienst om 10u.
Maandag 10u. Kerstmusical Tweede
kerstdag.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 17u. Kindje wiegen. Om
19u. gezinsviering met A. Blonk.
Mmv Kudelkwetters. Om 21u.
woordcomm. viering met A. Blonk.
Mmv dames- en herenkoor. Om
23u. euch. viering met H. Post. Mmv
Fiore en combo. Zondag 10.30u.
woordcomm. viering met A. Blonk.
Mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag geen bijbelstudies tot 9
januari.
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.

Oud papier
Rijsenhout - De leden van Drumfanfare Melomanie en Target komen
deze maand een week eerder huis
aan huis het oud papier op te halen.
Het papier wordt een week eerder ingezameld, omdat de laatste zaterdag
van de maand dit keer oudejaarsdag
is. Op deze dag vinden beide verenigingen het niet verstandig dat de inwoners van Rijsenhout hun oud papier buiten moeten zetten. Gevraagd
wordt daarom om zaterdag 24 december het oud papier klaar te zetten. De volgende ronde oud papier
is op de laatste zaterdag van januari.
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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 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
WijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren.
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats 17 januari en 7 februari en 2012.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
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 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: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

gemeentehuis aalsmeer
Op donderdag 22 december 2011 is het gemeentehuis
vanaf 16.00 uur gesloten.
rijKsdienst Voor het WegVerKeer
I.v.m. werkzaamheden bij de RDW kunnen er op
woensdag 28 en donderdag 29 december 2011 geen
rijbewijs worden aangevraagd of worden afgehaald.
jeugdtarief nederlandse identiteitsKaart
VerValt per 1 januari 2012
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het maximale tarief
voor de Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot en
met 13 jaar verhoogd naar e30,-. Het tarief is momenteel
e9,20. Als gevolg van deze prijsverhoging houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) er
rekening mee dat er weer een toeloop zal komen van extra
aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten. De verwachting is dat de aanvragen van personen die 13 jaar en zes
maanden en ouder zijn, kunnen worden geleverd in de normale levertijd, dat wil zeggen vijf werkdagen. Over de levertijd van de overige aanvragen, dat wil zeggen van aanvragen
van personen die jonger zijn dan 13 jaar en zes maanden,
kan vooralsnog geen uitspraak worden gedaan. Dat is afhankelijk van de omvang van het aantal aanvragen. De producent van de documenten kan in deze periode gemiddeld per
week 60.000 aanvragen verwerken. Is het aantal aanvragen
aanhoudend hoger dan de personalisatiecapaciteit, dan leidt
dat tot lange(re) levertijden. Het ministerie van BZK zal de
gemeenten wekelijks op de maandag informeren over de te
verwachte levertijden van de aanvragen die de week ervoor
zijn gedaan. De levering van paspoorten en spoedaanvragen
voor Identiteitskaarten zal door het bovenstaande niet worden beïnvloed.
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.

Evenementenkalender 2012
De burgemeester maakt bekend dat de evenementenkalender
2012 definitief is vastgesteld. De evenementenkalender ligt
zes weken ter inzage bij balie 6 zes en is tevens in te zien
op www.aalsmeer.nl.
Koopzondag
Het college maakt bekend dat voor 2012 de volgende dagen
als koopzondagen zijn vastgesteld:
- het gebied ten oosten van de Machineweg
1 april, 9 april (2e paasdag), 22 april, 6 mei, 17 mei
(hemelvaartsdag), 20 mei, 28 mei (2e pinksterdag), 25
november, 2 december, 9 december, 16 december en 26
december.
- het gebied ten westen van de Machineweg
1 april, 9 april (2e paasdag), 29 april, 17 mei (hemelvaartsdag), 28 mei (2e pinksterdag), 19
augustus, 30 september, 25 november, 9 december, 16
december, 23 december en 26 december.
Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd
is verleend voor:
- de nacht van 6 op 7 januari 2012 tot 02.00 uur aan Vleghaar v.o.f.
Datum verzending ontheffing: 19 december 2011
Wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Diverse locaties Proosdij Noord, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Diverse locaties Hornmeer, Kudelstaart, Stommeer, Dorp,
Oosteinde, het kappen van 58 bomen, de lijst met de te
kappen bomen is in te zien tijdens de openingstijden bij
balie 6;
- Dreef nabij 5, het kappen van bomen;
- Dreef 7, het kappen van bomen;
- Green Park, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw;
- Hoofdweg 119, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Kudelstaartseweg, Marktstraat, Oosteinderweg, het kappen van bomen;
- Machineweg 289, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg 300, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Maximastraat 18, het vergroten van een berging/garage;
- Mijnsherenweg tussen Madame Curiestraat en Einsteinstraat, het kappen van bomen;
- Oosteinderweg 107, het slopen en herbouwen van een
bloemenschuur en verwerkingsruimte;
- Oosteinderweg 327, het dempen en aanleggen van een
sloot;
- Uiterweg 96 achter, het aanleggen van natuurlijke oevers, beschoeiing en steigerwerk.
Welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling

vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, 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:
- Aalsmeer, div. locaties, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Dorpsstraat 11, het verwijderen van asbest en het restaureren van de kerk;
- Hoofdweg 119, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Machineweg 300, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Molenvliet 8A, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Proosdij, div. locaties, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Proosdij-Noord, div. locaties, het aanleggen van kabels
en leidingen;
- Uiterweg 36, het bouwen van een boothuis.
KennisgeVing beschiKKing, Wet op de
ruimtelijKe ordening, Vrijstelling ex
artiKel 19 Wro en bouWVergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling en een bouwvergunning hebben verleend voor:
- het bouwen van een opslagloods aan de Aalsmeerderweg
41 te Aalsmeer.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 juni 2011
besloten om het bouwplan positief te benaderen.
- het veranderen van kassen in een bedrijfspand ten behoeve van stille opslag op het perceel Aalsmeerderweg
105 te Aalsmeer.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 juli 2011
besloten om het bouwplan positief te benaderen.
De aanvragen, de beschikkingen, de raadsbesluiten en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 23
december 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 6. Op grond van artikel 8:1
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank van Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
KennisgeVing beschiKKing,
Wet ruimtelijKe ordening,
ontheffing ex artiKel 3.6 lid 1c Wro
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening een
vrijstelling en bouwvergunning hebben verleend voor het
uitbreiden van een bedrijfshal met kantoren op het perceel
Oosteinderweg 25 te Aalsmeer.
Het ontwerpbesluit voor het verlenen van bouwvergunning
met ontheffing heeft ter inzage gelegen van 2 juli tot en
met 12 augustus 2010. Gedurende deze termijn was het mogelijk een zienswijze in te dienen. Er zijn in die periode drie
zienswijzen ingekomen. Naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen is het besluit heroverwogen. Gebleken is, onder
andere na het inwinnen van interne adviezen, dat het besluit
ongewijzigd in stand kan blijven en de zienswijzen kunnen
worden weerlegd. De aanvraag, de beschikking, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
vrijdag 23 december 2011 gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 6. Op grond van artikel
8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank van Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen.
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Verzenddatum bouwvergunningen en omgevingsvergunningen:
22 december 2011.
VerKeersbesluit 2011/15072-m&r
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een aantal
verkeerstekens komende uit bijlage I van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te
brengen bij de kruising Zwanebloemweg - Mijnsherenweg Midvoordreef te Kudelstaart. Het betreft de verkeerstekens:
- tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken L2
‘Voetgangersoversteekplaats’;
- tweemaal een verkeersbord met het verkeersteken J22
‘Nadering voetgangersoversteekplaats’;
- eenmaal een verkeersbord met het verkeersteken B6 ‘Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’.
Middels het plaatsen van de verkeerstekens wordt de kruising
voorzien van een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, waarbij voetgangers voorrang krijgen op het doorgaand
verkeer op de Mijnsherenweg.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te
vinden onder registratienummer 2011/15072-M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij

de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer.
VerKeersbesluit 2011/14391-m&r
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij besloten hebben op grond van artikel
15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, een aantal
verkeerstekens komende uit bijlage I van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) aan te
brengen, te verwijderen of aan te passen in de omgeving
van Nieuw-Oosteinde. Het betreft de volgende locaties en
verkeerstekens;
- kruising Karperstraat – Zeeltstraat - Palingstraat: plaatsen verkeersbord met het verkeersteken A1(zone) met de
snelheid 30km/h;
- kruising Karperstraat – Zeeltstraat - Palingstraat: plaatsen verkeersbord met het verkeersteken G5 ‘Woonerf’;
- T-kruising Snoekbaarsstraat – Zeeltstraat: plaatsen verkeersbord met het verkeersteken A1(zone) met de snelheid 30km/h;
- T-kruising Snoekbaarsstraat - Zeeltstraat: plaatsen verkeersbord met het verkeersteken G5 ‘Woonerf’;
- T-kruising Hornweg – Palingstraat; het vervangen van het
verkeersbord met het verkeersteken G11 ‘Fietspad’, voor
een verkeersbord met het verkeersteken G12a ‘(Brom)
fietspad’, voor het fietspad richting de rotonde Legmeerdijk - Snoekbaarsstraat;
- ter hoogte van Snoekbaarsstraat 76; het aanwezig verkeersbord met het verkeersteken E8 ‘alleen voor autodate’
inclusief het onderbord ‘ConnectCar’ te verwijderen;
- ter hoogte van Snoekbaarsstraat 146; het aanwezig verkeersbord met het verkeersteken E8 ‘alleen voor autodate’
inclusief het onderbord ‘ConnectCar’ te verwijderen;
- ter hoogte van Argusvlinderstraat; het aanwezig verkeersbord met het verkeersteken E8 ‘alleen voor autodate’
inclusief het onderbord ‘ConnectCar’ één parkeerplaats te
verplaatsen en de huidige gereserveerde parkeerplaats op
te heffen voor de realisatie van twee ondergrondse afvalcontainers;
- ter hoogte van Oosteinderweg 343; het aanwezige verkeersbord E7 ‘Laad- en losplaats vrachtauto’s’ te verwijderen;
- de Koningsstraat, tussen de Willem-Alexanderstraat en de
Beatrixstraat, aan de wijzen als eenrichtingsweg en hiervoor de benodigde verkeersborden met de verkeerstekens
C2 ‘Eenrichtingsweg’ en C3 ‘Eenrichtingsweg’ te plaatsen,
met daaronder het onderbord 0B52 waarmee fietsers worden uitgezonderd;
- ter hoogte van de kruising Beatrixstraat – Koningsstraat
het verkeersbord met het verkeersteken L8 ‘Doodlopende
weg’ incl. onderbord met de tekst ‘uitgezonderd fietsers’
plaatsen;
- ter hoogte van de T-kruising Poldermeesterplein – Koningsstraat tweemaal het verkeersbord met het verkeersteken G11 ‘Verplicht fietspad’ plaatsen en tweemaal het
verkeersbord met het verkeersteken G12 ‘Einde verplicht
fietspad’ plaatsen.
De bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en is terug te
vinden onder registratienummer 2011/14391-M&R. Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij
de Afdeling Publiekszaken van de Gemeente Aalsmeer, Drie
Kolommenplein 1 te Aalsmeer. De belanghebbende bij dit
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na publicatie van dit
besluit een gemotiveerd bezwaar indienen bij: Burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer, Postbus 253,
1430 AG Aalsmeer.
ter inzage bij de afdeling dienstVerlening,
WeeK 51
t/m 23 dec
t/m 28 dec
t/m 28 dec
t/m 6 jan ’12
t/m 6 jan ’12

t/m 12 jan ’12

t/m 17 jan’12
t/m 27 jan ’12
t/m 27 jan ’12
t/m 2 feb ’12
t/m 2 feb ’12
t/m 3 feb ’12
t/m 3 feb ’12
t/m 3 feb ’12
t/m 8 feb ’12

Verkeersbesluit aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats: Clematisstraat 31;
APV Vergunning: drank & horeca wet, Devin’s
Catering, Sportlaan 43 A, Aalsmeer;
APV Vergunning: Robend, tussen Bilderdammerweg en Einsteinstraat, van 29 op 30 november 2011 van 09.00-16.00 uur;
APV Vergunning: Collectevergunning t.b.v.
sinaasappelactie op 1 & 2 februari 2012;
APV Vergunning: voor het werven van donateurs voor Greenpeace van 12 t/m 17 december 2011 en van 30 jan.\uari t/m 4 februari
2012 tussen 13.00 en 21.00 uur;
APV Vergunning: kledinginzamelingsactie
aan St. Salvatoriaanse Hulpactie 1e kwartaal, Leger Des Heils ReShare 2e kwartaal, St.
S.O.S. 3e kwartaal en St. Kuren met Reuma 4e
kwartaal;
RVV: ontheffing stremmen o.a. Calslager
Bancken;
Kennisgeving: Vastgesteld bestemmingsplan
en exploitatieplan “Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”;
APV Vergunning: voor het plaatsen van een
partytent aan Lunchroom Marcon van 29 tot
31 dec 2011;
Verkeersbesluit 2011/14391-M&R;
Verkeersbesluit 2011/15072-M&R;
APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Discotheek Bon Ami op 1 jan 2012 tot 06.00
uur;
APV vergunning: ontheffing sluitingstijd aan
Sportcafé de MiDis op 1 jan 2012 tot 07.00;
RVV ontheffing: Hornweg op 16 december
2011 van 07.00 tot 15.00;
Geactualiseerde subsidieverordening baggerkosten Rijnland.

Voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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Flügel night, gast dj, kidsboetclub

Kerst Wonderland Party
zaterdag in de Praam
Aalsmeer - Het was weer volop
genieten afgelopen weekend in de
Praam met DJ Jochem van Leeuwen. Ook de estafettemiddag met
gast DJ Roy Spaargaren was heel
geslaagd. Dit weekend draaien the
big friends in de Praam in de Zijdstraat. Het weekend begint vrijdagmiddag 23 december met van 16.00
tot 19.00 uur een gezellige middag
borrel. De avond staat in het teken van een super Flügel night met
DJ Marco. De DJ’s Marco en Martijn draaien elk weekend op het
Rembrandsplein of het Leidseplein,
maar dit weekend in Aalsmeer, in
café de Praam. Zaterdagmiddag 24
december van 16.00 tot 19.00 uur is
het de beurt aan Estafette-DJ Marbus. Wil jij ook een keer draaien in
de Praam? Er zijn voor februari nog
enkele plaatsen vrij. Informeer hiernaar bij de bar. Ook is de kidsboetclub weer geopend, die natuurlijk
ook in het teken staat van winterwonderland.

Zaterdagavond 24 december is het
kerstavond en presenteert de Praam
een geweldige Kerst Wonderland
party met DJ Martijn. De feesten
beginnen zowel vrijdag als zaterdag om 22.00 uur. De Praam laat
overigens vrijdag en zaterdag mensen binnen tot 02.00 uur. Wie om vijf
over twee aankomt, heeft pech.
Laatste werkdag
Vrijdag 30 december wordt in de
Praam de laatste werkdag gevierd.
Het café in de Zijdstraat is open
vanaf 13.00 uur en de ingang is aan
de achterzijde met een bewaakte garderobe. Deze laatste werkdag
zorgen DJ Henk en de Brabandse
feest DJ Joost voor de vrolijke noot
in de praam. Voor de laatste werkdag zijn geen kaarten te koop, kom
dus op tijd, want vol is vol. Zaterdag
6 januari houdt SPIE vanaf 16.30 uur
een nieuwjaarsreceptie in de Praam.
Iedereen wordt hiervoor van harte
uitgenodigd.

Eindejaarsfeest in 7Street
met veel live-muziek
Aalsmeer - Om de laatste werkdag van 2011 (vrijdag 30 december) te vieren, is iedereen van harte
welkom bij 7Street in de TV-studio’s
aan de Van Cleeffkade 15. Aanvang
15.00 uur, einde 02.00 uur. Toegang
gratis. Het complex heeft een complete metamorfose ondergaan en
heeft een nieuwe bestemming gekregen als uitgaanscentrum. Er zijn
nog steeds TV-studio’s waar regelmatig opnames plaatsvinden, maar
de nadruk ligt nu op het uitgaansleven. Naast een ‘All you can eat’ restaurant, een discotheek en het theater, staat er ook nog een casino
gepland. Een complete uitgaanswereld onder één dak met ruime parkeergelegenheid er pal naast. Het
uitgaansleven wordt verzorgd door
7Street en die naam staat voor de
zeven uitgaanslocaties waar 7Street
over beschikt. Om kennis te maken
met het nieuwe uitgaanscentrum
organiseert 7Street daarom een
schitterend eindejaarsfeest voor alle bedrijven en inwoners in en rond
Aalsmeer met een jazz band, een
rock band en een all-round duo. De
bands spelen vanaf 16.00 uur. Zo
verzorgt zangeres Deborah J. Carter met haar trio een optreden in ‘de

Club’, gaan de Hucksters van zich
laten horen in het ‘Grand Café’ en
speelt de band 2-Fore in het bruine
café ‘Hoek van Holland’. Daarnaast
kan in de ‘Pianobar’ nog even iets
rustiger worden gekletst. Beide koffie corners zijn open voor de lekkerste koffie en het ‘petit restaurant’ is
geopend vanaf 17.00 uur.
Vergaderen en uitgaan
7Street biedt alle mogelijkheden in
één of meer van haar locaties voor
evenementen, feesten en partijen,
bedrijfsactiviteiten zoals bedrijfsborrel, personeelsfeesten, bruiloften, vrijgezellenfeesten, vergaderingen of gewoon lekker uitgaan. Dat
alles kan ook in combinatie met andere activiteiten rond het theatercentrum, restaurants, casino, discotheek en studio’s, etc. In een unieke en sfeervolle uitgaanslocatie met
de uitstraling van Amerika in de jaren vijftig, voelt iedereen zich meteen thuis! En dat alles onder één
dak. De mogelijkheden zijn eindeloos en wat u ook wilt organiseren,
in 7Street wordt iedere activiteit een
geslaagd evenement. Voor nadere
informatie: www.7street.nl, of mail
naar info@7street.nl.

De Hucksters verzorgde al eerder in 7Street een succesvol optreden.

Afgelopen zaterdag 17 december bracht trompettist Michael Varekamp een
tribute aan Duke Ellington tijdens het derde KCA Jazz concert van dit seizoen
in Bacchus. Dat de muziek van Duke Ellingtion leeft in Aalsmeer bewees het
massaal toegestroomde publiek. Op de setlist van de zaterdagavond stonden
nummers als In My Solitude, Just Squeeze me en natuurlijk Caravan dat een
hoogtepunt van de avond werd. Het volgende KCA Jazz concert is op zaterdag 7 januari. Tenor saxofoniste Jelske Hoogervorst komt dan met haar quartet Sugar in Bacchus spelen. Zij brengen late 60’s early 70’s soul jazz a la Stanley Turrentine en Eddie Harris. Kortom, dat wordt weer swingen en genieten.

In culturele café in Gerberastraat

Popquiz Bacchus Barrage
en horror night zaterdag
Aalsmeer - Vrijdag 23 december
wordt Bacchus Barrage, de leukste pubquiz van Aalsmeer, weer gespeeld in het culturele café in de
Gerberastraat. Alle vragen worden
rijkelijk voorzien van beeld- en/of
geluidsfragmenten. Alles wijst zich
vanzelf, uitleg is verder niet nodig.
De quiz is volledig bedacht en gemaakt door uw presentatoren. Speel
mee met je eigen team of schuif aan
bij een reeds bestaand team (natuurlijk wél eerst even inschatten of
het een winnaars-team is!). Want alles leuk en aardig, maar je wilt wél
winnen. Er worden 3 ronden van 30
vragen gespeeld. Per ronde is er
een rondje van de zaak te winnen
voor het best scorende team. Voor
het team dat aan het einde van de
avond de meeste punten heeft gescoord, liggen van die pràchtige
Bacchus T-shirts klaar. Maar natuurlijk is de eer van de overwinning het belangrijkst. Bacchus open:
21.00 uur. Aanvang quiz: 21.30 uur.
Entree: Gratis Zaterdag 24 december presenteert Bacchus een horror

night. Als tegenwicht voor de serene, vrome kerstdagen biedt het cultureel café een heerlijk avondje gezonde over the top horror, dus lachen, gieren, brullen! En: Twee films
voor de prijs van één. Bacchus open
20.30 uur. Aanvang film: 21.00 uur.
Entree is 3,50 euro.
Kindermatinee
Vrijdag 30 december is er Kindermatinee in Bacchus. Zoals gebruikelijk in de schoolvakanties presenteert het culturele café weer een
leuke spannende jeugdfilm. Filmkeuring 6 jaar en ouder. Kinderen
alleen onder begeleiding hebben
toegang. Bacchus open: 13.00 uur.
Aanvang film: 13.30 uur. Entree kinderen is 1 euro, volwassenen betalen 3,50 euro toegang.

Muziek/Cabaret/Film
Vrijdag 23 december:
* Kerstconcert l’Amour est u Oiseau
door Merel Huizinga in Kloosterhof,
Clematisstraat, 19 tot 20.30u.
* Super Flügel night met dj Marco in
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Wolga Kozakken Kerstconcert in
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
Zaterdag 24 december:
* Kerst wonderlandparty in café de
Praam, Zijdstraat met dj Martijn v/a
22u. Estafettemiddag met gastdj en
kidsboetclub van 16 tot 19u.
* Partycafé met dj’s in Blitzz, Marktstraat vanaf 21.30u.
* Blood, Sweat en Kiers live in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 22.15u.
* Horror Night met films in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.
* JPK Band in The Shack, Schipholdijk 253b. Aanvang: 21u.
Woensdag 28 december:
* Jeugdvoorstelling ‘Achtste groepers huilen niet’ in Crown Theater,
Van Cleeffkade. Aanvang: 14u.
Vrijdag 30 december:
* Jeugdfilm voor kids v/a 6jr. in Bacchus, Gerberastraat vanaf 13.30u.
* Eindejaarsfeest in 7Street, Crown
Studio’s, Van Cleeffkade met diverse
live-optredens van 16 tot 02u.
* Laatste werkdag in de Praam met
dj’s Henk en Joost vanaf 13u.
* Laatste werkdag in The Beach,
Oosteinderweg 247a met dj Kees
Markman vanaf 14u.
* Band Guitar Trouble in The Shack,
Schipholdijk 253b. Aanvang: 21u.
Zondag 1 januari:
* Nieuwjaarsfeest met dansbare
house: Hush. In de Bloemhof, Hornweg vanaf 0.30u.
Exposities
Zaterdag 24 december:
* Kunst en Kerst bij Joop en Ria van
Leeuwen, Kudelstaartseweg 165.
Met werken van vijf lokale kunstenaars. Van 9 tot 17u.
Tot en met 22 januari:

* Nieuwe expositie Grafiek met deelname 14 kunstenaars in Het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen uit Rusland op Kinderkunstzolder in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open iedere do. t/m zo. 1417u. Tekeningen te koop. Opbrengst
voor stichting Tsjernobyl.
Tot en met 15 januari:
* Expositie met werken van Nico en
Jeane Vrielink in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Open elke zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Tot en met eind februari:
* Textielkunst van Marjon Hoftijzer
bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.
Diversen
Donderdag 22 december:
* Kerstkoppelkaarten BV Oosteinde
in het Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 20u.
* Klaverjassen BV Oude Spoorbaan
in Anker, Oosteinderweg, 19.30u.
Vrijdag 23 december:
* Historisch genootschap Rijsenhout houdt inloop met beelden en
foto’s in Ontmoetingskerk, 14-16u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven: 19.45u.
* Maatkaarten bij Supporters Vereniging in Dorphuis vanaf 20u.
* Barrage Popquiz in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Dinsdag 27 december:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
Woensdag 28 december:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vergaderingen
Donderdag 22 december:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis, Raadhuisplein vanaf 20u.

Alvast noteren: Vrijdag 6 januari
nieuwjaarsreceptie in Bacchus met
optreden van John F. Klaver met
band en zaterdag 7 januari KCA jazzavond met Sugar, een project van
saxofoniste Jelske Hoogervorst.

Back in Time ging chique
Aalsmeer - De december-editie van Back In Time in The Beach
stond afgelopen zaterdag in het teken van Kerst en Oud & Nieuw. Het
was inmiddels de 52e editie van dit
discofeest. Twee maanden geleden
werd de 50e editie uitgebreid gevierd. Ook werd toen een prijspuzzel gelanceerd waarbij door middel
van het oplossen van muziekvragen
en een woordzoeker een gratis ‘meter eten’ in restaurant Het Strandpaviljoen gewonnen kon worden. Winnares Erna Maarse verzilverde afgelopen zaterdag, voorafgaand aan
Back in Time, haar prijs. Samen met
haar man genoot ze van een heerlijk
diner. “Ik heb wel wat antwoorden
op moeten zoeken, maar de meeste
wist ik meteen. Ik kom uit een muzikaal gezin en bij mij staat 192TV
vaak aan. Op die muziekzender komen veel oude muziekclips voor-

bij. Van de Back in Time-puzzel had
ik best snel de oplossing. Gelukkig
had ik ‘m op tijd ingezonden. Nu zit
ik hier heerlijk te eten!” DJ Meindert
kwam tijdens het etentje even kijken
of alles naar wens was. Na het nagerecht konden Erna en haar man
direct door naar Back in Time. De
dansvloer aldaar was in een sfeervol
kerstdecor en een chique entourage
geplaatst. Enkele gast-DJs, waaronder de gebroeders Sven en Jeroen
Vismans, draaiden samen met Back
in Time DJ’s Cees van der Schilden en Meindert van der Zwaard
de danshits van toen en nu. Ook in
2012 wordt Back in Time elke derde
zaterdagavond van de maand georganiseerd. Eerstvolgende editie is
op zaterdag 21 januari vanaf 21.00
uur. Thema is dan ‘Soulnight’. Meer
informatie op de website: www.
backintime.nu.

Blood, Sweat and Kiers
live in de Oude Veiling

Aalsmeer - Vrijdagavond 23 december wordt vanaf 18.00 uur een
vreugdevuur ontstoken bij de Oude
Veiling in de Marktstraat. Op lekkere hapjes, glühwein en dubbel bokbier op het winterse terras worden
bezoekers getrakteerd.
En kerstavond, zaterdag 24 december, is iedereen welkom om mee te
komen swingen met Blood, Sweat
and Kiers. Met gitaar, drums, basgitaar, drie vocalen, maar vooral met
de tenorsax van Wouter Kiers klinkt
Blood Sweat & Kiers als een muzikale snelkookpan van diverse stij-

len: Dubbel gemixt en extra gekruid!
Maar altijd met de roots van waar
ze vandaan komen. Een beukend
kwartet dat de grenzen van rock &
roll, blues, jazz, rythm & blues en
soul verlegt. Een viermans formatie die niet tevreden is met de helft,
maar altijd en eeuwig tot op de bodem van hun eigen kunnen gaat.
Kom ook kijken en luisteren en ervaar dat deze muziek door en door
puur en ongecompliceerd lekker is.
Aanvang vanaf 22.15 uur in de Oude Veiling, Marktstraat. De entree is
3 euro per persoon.

Wolga Kozakken en Achtste
groepers in Crown Theater
Applaus Merel, John en kids
Aalsmeer - Het duo Merel en John verzorgde afgelopen zaterdag een concert in café Sportzicht. De gitarist en de zangeres trakteerden de vele bezoekers op bekende en minder bekende popsongs. Leuke luisterliedjes,
maar ook swingende nummers. Het optreden werd opgeluisterd door de
twee muzikale dochters van John, Britt op piano en Lynn op zang. Hun performance leverde terecht een luid applaus op. En trotse gezichten bij familieleden!

STAGE
MUSIC SHOP
ENSEN:
KERSTW
r

ieke gitaa
 klastesnbankje
 voe aarband
git



Te koop bij muziekwinkel
Stage Music Shop
INFO:
WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aalsmeer - Op vrijdag 23 december zijn de Wolga Kozakken te
zien en te horen in Crown Theater
Aalsmeer. Nergens klinkt het Stille
Nacht, Heilige Nacht mooier dan bij
de concerten van de Wolga Kozakken. Niet alleen Russische kerstliederen krijgen een plek in dit sfeervolle concert, maar ook populaire
nummers als Kalinka, Wolga Bootsman, Stenka Rasin en het meest geliefde kerstlied aller tijden: White
Christmas. De prachtige ritmische
muziek en het warme geluid van de
tenoren maken dat de Kozakkenliederen bij het publiek een onvergetelijke indruk achterlaten. Dit professionele Kozakkenkoor is zonder
twijfel uniek ten opzichte van andere koren. De traditie van hun muziek, zang en variatie zónder enige
geluidsversterking, brengt sfeer zoals de Kerstviering is bedoeld. Zaal
open: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur.
Hoogte- en dieptepunten
Woensdag 28 december kan in het
Crown Theater genoten worden van

de jeugdvoorstelling ‘Achtste groepers huilen niet’ naar het bekende boek van Jacques Vriens. Hoewel ze al dik in de twintig zijn, spreken Joep en Elise elke vijf jaar af op
het plein van hun oude basisschool.
Om herinneringen op te halen aan
hún groep 8: het jaar waarin ze met
de hele klas op kamp gingen, de Cito-toets moesten doen en heftige
ruzies keihard werden uitgevochten. En het jaar van het spannendste voetbaltoernooi ooit. Maar vooral het jaar waarin hun klasgenootje
Akkie ernstig ziek werd. De muziektheatervoorstelling ‘Achtste-groepers huilen niet’ gaat over het vieren
van de herinnering. Over gedeelde
hoogte- en dieptepunten. En over
alles wat je nooit meer wilt vergeten.
De voorstelling Achtste groepers
huilen niet op 28 december begint
om 14.00 uur in het Crown Theater
aan de Van Cleeffkade. Zaal open
vanaf 13.30 uur.
Voor informatie en reserveren
kan kaarten, ga naar de website:
www.crowntheateraalsmeer.nl.
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Neva Ensemble in Sint Jan
Kudelstaart - Op zondag 29 januari geeft het beroemde Neva Ensemble uit Sint Petersburg een concert
in de Sint Jan Geboorte kerk aan de
Kudelstaartseweg 247. Vanaf 13.30
is de kerk open en het concert begint om 14.00 uur. Het concert is
gratis toegankelijk. Na afloop houden de leden van het ensemble een
schaalcollecte bij de uitgang. Het
belooft een geweldig optreden te
worden. Naast de juweeltjes uit de
Russische kerkmuziek staan prachtige nieuwe liederen van Russische
componisten op het programma. In
de pauze is er koffie en thee verkrijgbaar voor 1 euro. De opbrengst
is bestemd voor het kleuterschoolproject in Malawi dat de parochies
al een aantal jaren ondersteunt. Na
de pauze staat het programma in
het teken van beroemde liederen
uit de Russische folklore, zoals het
wereldberoemde ‘Eenzaam helder
klinkt het klokje’, romances en operafragmenten uit ‘Le nozze di Figaro’ van Mozart en het duet van No-

rina en Ernesto uit de opera ‘Don
Pasquale’ van Donizetti. Het is zeker een bijzondere gebeurtenis voor
de bezoekers van dit concert om deze vocale tovenaars te zien en horen optreden.

Niels presenteert... een juweeltje!

Veel regen bij eerste
Roest Niet classic tourrit
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag werd
de eerste editie van de winter classic tourrit Aalsmeer Roest Niet georganiseerd. Vele liefhebbers van
klassieke auto’s en motoren hadden zich ingeschreven voor de rit
en kwamen ook in grote getale naar
startpunt The Beach aan de Oosteinderweg. Ondanks de regen, veel

regen zelfs, is de rit toch gereden
en werd na afloop nog lang nagepraat. Tot slot was het alweer bijna
een half jaar geleden dat de liefhebbers elkaar hebben gezien en praten over de grootste hobby levert altijd lange verhalen op…
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Een ieder die al eens
een optreden van ‘Niels presenteert…’ heeft bijgewoond, kent zijn
ogenschijnlijk onvermoeibaar enthousiasme, zijn prachtige stem,
het mooie repertoire, de topklasse
van de band bestaande uit: Jos Kolenberg (gitaar) Erik Bogers (piano,
accordeon) Auke Haaksma (contrabas). Dat er toch nog een overtreffende trap mogelijk is, bewees
Niels afgelopen zondag in de bovenzaal van de Oude Veiling. Al direct
op stoom bij een tekst van Ramses
Shaffy dat werd gevolgd door ‘Durgerdam’ (tekst Jeroen Zijlstra) een
schitterend luisterlied dat subliem
werd vertolkt. Jeroen Zijlstra is een
markante man. Begon als schipper
en viste op zee. Toen hij daar genoeg
van had, besloot hij naar het conservatorium te gaan, studeerde onder
andere trompet en treedt nu regelmatig op bij jazzgezelschappen. Gast
was dit keer Annika IJdo, zij nam een
gitarist mee die werd voorgesteld als
Raoul. Met haar lied ‘ik zet de zeeen naar mijn hand’ wist zij ook het
publiek naar haar hand te zetten.
Muisstil en geconcentreerd werd iedere noot opgedronken. Hetgeen
eveneens telde voor het lied ‘Samen
Sterk’ (tekst Stef Bos) Na de pauze
werd de toch al geweldige sfeer nog
eens verhoogd door een akoestisch
optreden, De musici stapten van het
podium af, stoelen en tafels werden
rond de bandleden gezet. Men zat

als het ware op schoot bij Niels. “Met
dank aan degene die niet zijn gekomen”, werd er vrolijk geconstateerd.
Annika zong nog een fraai lied van
Wende Snijders. “Wat kun jij makkelijk zingen”, was het compliment
vanuit de zaal en het was Niels zelf
die voor een hoogtepunt zorgde met
de hertaling van Jan Rot waarin de
dood van Theo van Gogh wordt bezongen. Dit keer moest de dichter
Emanuel van der Ven verstek laten
gaan, maar het publiek kreeg daarvoor in de plaats een prachtig optreden van Cees Vreeken. Hij las na
de overbekende televisie openingstune ‘In a sentimental mood’ (Duke Ellington) twee verhalen voor uit
de bundel van Simon Carmiggelt. ‘De
vakantie van Joop’ en ‘Buigen’. Een
leuke vondst van barman Gerlof was
het aangeboden glas pils dat paste bij het eerste verhaal. Bij ‘Buigen’
kwam er een jonge klare voorbij, precies zoals Carmiggelt het gewild zou
hebben. Vreeken wist met zijn performance zijn gehoor aan het lachen
en huilen te krijgen. Over de middag
zelf werd aan de bar nog lang nagepraat, deze uren zullen niet snel vergeten worden. Met dank aan KCA
die samen met de Oude Veiling deze
middag organiseerde. Volgende optredens van ‘Niels presenteert’ zijn
tot en met maart 2012 op de derde
zondag van de maand.
Janna van Zon

“Kudelstaarters zijn heel gemoedelijk”, vinden Evert en Samantha die alweer
voor het zesde jaar met hun oliebollenkraam in het Kudelstaartse winkelcentrum staan.

Bakker’s Gebakkraam vol verse lekkernijen

Vijf generatie van oliebollenbakkers in Kudelstaart
Kudelstaart - Oliebollen, krentenrozijnenbollen, berlinerbollen, appelbeignets, wafels, bollen met kersen, chocolade, rumrozijnen, bananen, appel en zelfs stoofperen... Je
kunt bij Bakker’s Gebakkraam alle
kanten op, nu en straks met Oudjaar, want dan zijn de oliebollen en
aanverwanten niet aan te slepen.
Drukke tijden voor Evert en Samanta, die de hele decembermaand in
Kudelstaart staan met hun kraam.
“We staan mooi in het zicht hier en
in de loop naar het winkelcentrum.
Prima plek! De klanten hier in Kudelstaart zijn ook heel gemoedelijk, het is hier gezellig hoor”, vindt
Samantha. Het tweetal bakt de hele dag door dus altijd verse bollen!
Op de laatste dag van het jaar zijn
oliebollen traditiegetrouw dé lekkernij maar ook nu al is een warme bol
niet te versmaden. Wie trouwens op
Oudjaarsdag verzekerd wil zijn van
een grote zak heerlijke olie- en of
andere bollen doet er goed aan ze
te bestellen. Dat kan aan de kraam
bij Evert en Samantha maar ook telefonisch via 06-39360960.
Wat het geheim is van Bakker’s Gebakkraam? Evert: “De liefde voor het

bedrijf.” Dat èn het feit dat Evert alweer de vijfde generatie van oliebollenbakkers vertegenwoordigt. “De
hele familie bakt oliebollen, het zit
in ons bloed”, zegt hij. Zomers staan
Evert en zijn vriendin op kermissen.
Wat de meest gewilde bol is? Toch
de krenten-rozijnenbol. Een gewone
oliebol, waar het ooit mee begonnen
is, legt het af tegen de bollen met
een vulling. Vernieuwen, met je tijd
meegaan doen Evert en Samantha
ook. De bananenbol is van de laatste tijd. De chocoladewafels en donuts zijn eveneens erg gewild. Ze
zien er dan ook overheerlijk uit. Hoe
zit het eigenlijk met de aloude appelflap? “Die is vervangen door de
appelbeignet”, legt Samantha uit.
“De appelflap had een deegbeslag
als omhulsel maar de mensen vinden de beignets gemaakt van bladerdeeg veel lekkerder.”
Bakker’s Gebakkraam in Kudelstaart is behalve zondag de hele
week open van 10.00 tot 18.30 uur.
De twee laatste dagen van het jaar
kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur terecht. Voor oliebollen is er een lekkere aanbieding: Twaalf stuks voor 8
euro (0,80 cent per bol).

Crash dicht met feestdagen

Winkelcentrum Kudelstaart

Weer gelukkige winnaars
actie ‘Bon in de Ton’
Kudelstaart - De actie ‘Bon in de
Ton’ van Winkelcentrum Kudelstaart
is weer zeer goed ontvangen. Ook
nu weer blije gezichten. De dames
Roodenburg en Bernsen waren blij
verrast dat ze gebeld werden. Volgens Bep van Lammeren van de Gall

Het verhaal achter de noten

Lisa Kaaijk en Judith Glasbeek brengen
‘Schilderijententoonstelling’ tot le ven
Aalsmeer - Hoewel Lisa Kaaijk en
Judith Glasbeek regelmatig solo optreden, werken de twee jonge ambitieuze vrouwen, met een passie voor
klassieke muziek, graag samen. Zij
houden van mooie muziek en willen
dat ook uitdragen. Beiden hebben
er zelfs hun beroep van gemaakt.
Judith als docent bij de Hint en Lisa als zelfstandig pianolerares. Het
les geven zit hen in het bloed. Deze
stimulerende samenwerking, kruisbestuiving, heeft er toe geleid dat
het aantal projecten dat zij de afgelopen jaren samen hebben gedaan
succesvol verliep. Reden genoeg
voor hen om 29 februari te starten
met een nieuwe workshop waarin de Russische componist Modest
Moessorgski (1839-1881) centraal
staat. “Mensen herkennen de muziek, maar niet als klassieke muziek.
Dat heeft mede te maken met het
feit dat reclamebureaus grote klassieke werken gebruiken in de reclamespots. Het maakt klassieke muziek tot populaire muziek. Men kent
het veel gehoorde stukje. Het kan
zelfs vaak worden meegezongen
of geneuried, maar verder strekt de
kennis niet. Dat vinden wij jammer,
dus wat wij nu gaan doen is mensen
kennis laten maken met het totale
stuk. Het gaat om het verhaal achter de noten. Er is altijd een betekenis en wanneer je die door middel

van verbeelding en verhalen in je op
leert nemen, voelt dat tot in je botten. Je vergeet de componist en het
verhaal erachter nooit meer.”
Theatraal
Judith doet voor hoe zij verleden
jaar voor groot publiek optrad. ‘Ik
heb een rotjaar achter de rug. Ik heb
een kind verloren, ik heb in de gevangenis gezeten en iedereen vond
mijn stukken te modern. Ik moest
mij maar eens leren aanpassen en
gewoon doen’. Zij had het niet over
zichzelf, maar over Johann Sebastiaan Bach. (1685-1750).
“Wij houden van het theatrale.”
Wordt er ten overvloede gezegd.
Wie het duo al eens aan het werk
heeft gezien (onder andere tijdens
de dag van de geschiedenis in de
Historische Tuin) weet hoe onderhoudend hun wijze van les geven is.
Het is spontaan, goed onderbouwd
en zeer onderhoudend. Het zou fantastisch zijn wanneer zij hun programma in de nabije toekomst kunnen gaan presenteren op de basisscholen. Met het plan van het College om 30.000 euro uit te trekken
voor muziekonderwijs speciaal voor
leerlingen van de basisschool zou
dit wel eens tot de mogelijkheden
kunnen behoren en realiteit worden. Een waardevolle aanvulling!

Schilderijententoonstelling
Voor de komende workshop hebben Lisa en Judith gekozen voor
‘De schilderijententoonstelling’ van
Moessorgski. De Russische componist kwam op een van zijn wandeltochten door Sint Petersburg langs
een galerie en zag daar schilderijen van Viktor Hartmann. Hij was zo
onder de indruk van het werk dat hij
de schilder graag wilde ontmoeten.
Er ontstond een vriendschap tussen de beide kunstenaars die resulteerde in de ‘schilderijententoonstelling’. Het specifieke aan het werk
van Hartmann en van Moessorgski is het streven naar pure Russische kunst zonder Westerse invloeden. Moessorgski schreef het
werk oorspronkelijk voor piano, later werd het bewerkt door de Franse componist Maurice Ravel (18751937). Deze orkestratie is tot op heden het meest te beluisteren. Overigens liep het met de schilderijen en
met de componist niet goed af. De
schilderijen overleefden een hevige
brand niet en Moessorgski overleed
op jonge leeftijd aan een overdosis
alcohol en totaal verloederd.
Eigenlijk is Moessorgski de moderne Amy Winehouse. Wie zijn/haar
hoofd boven het maaiveld uitsteekt
wordt beknot in zijn talent en kwaliteit, hetzij door regime, een kerkenraad of door de gemeenschap. Vol-

& Gall wordt er heel vaak gezegd:
“Wat leuk, ik win nooit wat.” Ja, en
dan zo voor de feestdagen een goed
gevulde winkelwagen krijgen met
nuttige dingen, zoals een gourmetstel een doosje wijn en een rollade,
is natuurlijk een heerlijke traktatie.
doende stof om er een workshop
aan te wijden. Lisa en Judith verwachten dat geïnteresseerden ook
actief meewerken. “Het wordt geen
luisterclub. Eigenlijk gaat deze cursus voorbij de disciplines van meerdere kunststromingen. Wij stoffen
als het ware de muziekstukken af.
Wat wij willen is de muziek op een
geheel eigen en nieuwe wijze, invalshoek, laten horen en laten meebeleven.” Dat er nog veel verborgen
talent in Aalsmeer zit, staat voor Lisa en Judith wel vast. Een mooi bewijs is de verzuchting van één van
de koorleden van verleden jaar:
“Goh, ik wist niet dat ik kon zingen.”
Iedere inbreng van de deelnemers
wordt gestimuleerd en begeleidt.
Met elkaar wordt geregisseerd, het
libretto geschreven, de een zal neuriën en de ander zal meezingen in
een koor, een instrument bespelen,
dansen, acteren, vertellen.
Van 16 plus tot negentig
Iedereen van zestien plus tot negentig jaar met belangstelling voor
muziek is welkom. Begin 2012 met
een goed voornemen, schrijf je in
voor de workshop:
‘De schilderijententoonstelling’. De
workshop start in de Hint in de
Mensinglaan 29 op woensdagavond
29 februari van 19.30 tot 21.15 uur.
De volgende avonden zijn 7, 14, 21,
28 maart en 4 en 11 april. Het resultaat zal voor een breed publiek te
zien zijn op zaterdag 21 april in de
Oude Veiling. Opgeven of meer informatie bij lisakaaijk@hotmail.nl en
judithglasbeek@hormail.com.
Janna van Zon

Aalsmeerderbrug – In verband
met de feestdagen is het Crash
Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40’45 gesloten op de zaterdagen 24 en
31 december. Het museum is weer
geopend op 7 januari. Dan wordt de
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.
Om 12.00 uur houdt Crash voorzitter
Peter de Raaf een toespraak waarna
een nieuwe presentatie in de permanente tentoonstelling over het
verzet zal worden geopend. Deze
presentatie is geheel gewijd aan de
Nederlandse agenten die tijdens de
Tweede Wereldoorlog werkten voor
het Bureau Bijzondere Opdrach-

ten (BBO). De andere ‘Soldaten van
Oranje’. Deze agenten werden in
1944 en 1945 per parachute in bezet Nederland gedropt om netwerken van verzet op te zetten dan wel
te ondersteunen bij sabotage actie
en radioverbindingen te onderhouden met Londen. Het Crash Museum ’40-’45 is na de feestdagen weer
iedere zaterdag geopend van 11.00
tot 16.00 uur. Adres is Aalsmeerderdijk 460. Voor meer informatie over
de collectie van het museum en
het werk van de stichting kan gekeken worden op de website www.
crash40-45.nl.

Kerstkaartenactie voor
bouw school in Ghana
Aalsmeer - Peter R de Vries kreeg
dit weekend een cheque aangeboden van 2.700 euro. Deze verdienste waren bijeen gebracht door een
leuke actie die opgezet was door
de dochter van de bekende misdaadverslaggever. Zij heeft in het
Afrikaanse Ghana een tehuis voor
straatkinderen en probeert van donaties en acties geld in te zamelen
voor deze kinderen.
Het tehuis biedt voor 60 kinderen
onderdak en het plan is dat er nu
ook een schoolgebouw bij komt.
Doel van Kelly de Vries is om de kin-

deren een goede toekomst te kunnen geven. “Door de verkoop van
duizenden kerstkaarten hebben we
een mooi bedrag gekregen”, vertelt
Peter R de Vries, ambassadeur van
de stichting. “Hiermee kunnen we
starten met de bouw van de school.”
Kaartenmaker Mike van der Laarse
van Multi: “Het was een mooi project om te doen, zeker met zo’n mooi
doel. Ik heb heel veel contact gehad
met Kelly over de mail. Zij is zo vol
van haar stichting. Heerlijk om zulke
mensen te mogen helpen.”
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Kerstverhaal 2011

De laatste bezitting van de kerk
Aalsmeer - Terwijl de sneeuw de
wereld langzamerhand een Anton
Pieckachtige aanblik gaf spiedde de
projectontwikkelaar als een roofvogel op grote hoogte, vanaf de vijfentachtigste verdieping naar een plek
ver beneden hem. Even daarvoor had
hij aan enkele investeerders uit de
vastgoed branche vol trots zijn product ontvouwd. Het onheilspellend
knisperende geluid bij het openvouwen van de bouwtekening, die
nu het blad van zijn werktafel volledig bedekte, had de stilte van de
kerstavond verstoord. Onverwachts
wendde de projectontwikkelaar zich
van het raam af en met een ijzige blik
in zijn ogen markeerde hij vervolgens met een rode viltstift met een
bijna satanisch genoegen het gebied
op de tekening waar alles, tot op de
grond toe, zou worden gesloopt.
De haastige voetstappen van de koster weerklonken tegen de zijbeuken.
Nadat het geluid was weggeëbd en
hij de laatste opflakkerende vlammetjes van de kaarsen had gedoofd,
keek hij mistroostig de verlaten kerk
door. Eigenlijk was het al een tijdje aan de gang. Niet alleen bleven
steeds vaker de vaste parochianen
uit de kerk weg tijdens de zondagsdienst, maar nu gebeurde dat ook al
op kerstavond. Bovendien ontbraken dit jaar zelfs de kerststal en de
uitbundige versieringen er om heen.
“Uit financiële overwegingen.” Dat
was althans de reden die het kerkbestuur had opgegeven, om dit jaar
geen kerstversiering in hun kerk toe
te staan. “Ook niet alleen de kribbe?”,
had de koster nog even voorzichtig
geopperd. Maar helaas, de levensgrote kerstbeelden, en ook de voerbak met daarin het kindeke Jezus,
bleven dit jaar opgeslagen in de donkere ruimte onder het kerkgebouw.
Terwijl hij de rode viltstift achteloos
op zijn werktafel neergooide, spreidde de projectontwikkelaar, als ware hij zo’n beetje God zelve, zijn armen en riep profetisch: “Heren investeerders, u loopt totaal geen risico bij
mij. Alles is op juridische wijze afgedekt.” Er steeg nu een spontaan applaus op vanuit de groep aanwezige,
die als aasgieren vanaf de vijfentachtigste hun prooi beneden in de diepte bekeken. Tevreden hieven ze de
champagneglazen op het aanstaande succes.
“Wat is het rendement dat u belooft?”,
vroeg plots een jonge overijverige
journalist, die nog maar pas stage
liep op de financiële redactie van zijn
krant. “Tot in de hemel, jongen!”, zei
de projectontwikkelaar met een duivels glimlachje. Even later sloot de liftdeur zich met een harde klap achter
de journalist. Met duizelingwekkende snelheid dook de glazen lift door
de glazen liftkoker, die als een ijspegel leek te kleven tegen de buitenkant
van het kantoorpand, de diepte in.
Een paar door de wind voort gejaagde sneeuwvlokken probeerden zich
te hechten aan de buiten kant van de
glazen liftkoker. Tachtig, tweeënzestig, zevenenveertig, drieëndertig, de
steeds wisselende getallen op het oplichtende display van de dalende lift,
dansten de jonge journalist nu net zo
voor de ogen als de cijfers uit het zo
even gepresenteerde miljoenenproject op de vijfentachtigste.
In voorgaande jaren stond er tijdens
de kerstdagen op de nu lege plek
in de kerk de allermooiste kerststal
die men ooit had gezien. De op ware
grootte gemaakte voerbak, met daarin in doeken gewikkeld het Jezuskind, was zo levensecht dat geloven
in hem bijna een makkie werd. De
beelden Maria en Jozef, de os en de
ezel, de drie wijzen - Casper, Melchior en Balthazar - en de herders knielend met een verloren schaap dicht

aan hun zijde, ontbraken nimmer. Parochianen en niet parochianen kwamen van heinde en ver om naar dit
wonderlijke schouwspel te kijken en
ervan te genieten, een schouwspel
dat zich ooit, tweeduizend jaar geleden, in Betlehem in het echt zou
hebben afgespeeld. Hoe vaak had
hij al niet als koster, de grote engel
moeten vastmaken in de nok van de
kerststal. Vrede op aarde, stond er
op de banderol, die de engel glorieus boven het tafereel omhoog hield.
Vanaf de vijfentachtigste verdieping
leek alles ver beneden op de grond
onbeduidend klein, maar hoe verder de journalist met de lift zakte hoe
beter het zicht op de werkelijkheid
werd. “Heren, er zal altijd vraag zijn
naar kwalitatief goed vastgoed als
beleggingsobject”, had de projectontwikkelaar zijn toehoorders als een
ware profeet verkondigd. Nog geheel
bevangen door de retoriek van deze bewering overtrof hij zich zelf vervolgens met de gewaagde uitspraak:
“Wij als professionals uit de vastgoedwereld moeten risico’s durven
blijven nemen, voor onze toekomst
en natuurlijk voor de toekomst van
onze kinderen!”
Plots zag de journalist de kerktoren,
die zo even ver weg in de diepte niet
meer dan een klein vaag grijs object
had geleken, weerspiegeld in de glazen wanden van de lift voor zich opdoemen. Schamper had de projectontwikkelaar nog om diezelfde kerk
gelachen: “Slopen! God is dood!”
Achtste, vijfde. Het groene BG-lampje lichtte nu fel op en met een schok
kwam de lift tot stilstand. Nog versuft door de overvloed aan informatie, liep de journalist wat verloren door de donkere entreehal van
de wolkenkrabberg naar buiten. Hier
en daar waren in de huizen veelkleurig versierde kerstbomen met daarin tientallen lichtjes te zien. Het zou
nog wel even duren voordat de jonge journalist kerst kon gaan vieren.
Zijn artikel over het miljoenenproject moest hij voor twaalf uur inleveren op de redactie. Juist op het moment dat hij het kantoorpand verliet
en zich op weg begaf naar de krant,
voelde hij zich onbewust aangetrokken tot een eenzame in de sneeuw
voort zwoegende man, die zijn richting op kwam. “Wie bent u?” De man,
weggedoken in een hoge kraag,
keek verbaasd op: “Ik ben de koster van die kerk. Ik ben op weg naar
huis.” “Naar huis! Is er vanavond dan
geen kerstmis bij u in de kerk?” “Nee,
jongeman, de mensen hebben kennelijk andere dingen aan hun hoofd.”
Terwijl de lichten op de vijfentachtigste inmiddels waren gedoofd en de
sloopplannen beklonken, keek de
journalist volmedelijden naar de koster: “Mag ik u wat vragen?” “Als je
maar opschiet, ik heb het koud.” Nadat hij kort had uitgelegd wat hij wilde, keek de koster hem onderzoekend aan: “Je wilt mij een interview
afnemen? Goed dan!” Het geluid van
de krakende kerkdeur verstoorde de
devote stilte die alom heerste. “Schuif
hier maar in”, zei de koster uitnodigend, en wees nu naar de voorlaatste kerkbank. Zwijgend keek de jonge journalist in het rond. Een verdwaalde mus, die zich kennelijk had
ingesloten, zocht nu een veilig heenkomen tussen de stenen spelonken
boven in het gewelf. “Er hangt hier
niet echt een kerstsfeer!” “Ach jongeman, tijden veranderen. Wie gaat
er nu ‘s nachts nog naar de kerstmis?
Vroeger als ik de deuren opendeed
voor de nachtmis en het schijnsel van
de tientallen kaarsen de besneeuwde straat gleed, werden de mensen
al vanuit de verte aangetrokken door
kerstliederen van het koor: ‘Nu zijt
wellekome jezu, lieve Heer. Gij komt
van al zo hoge, van al zo veer. Nu

zijt wellekome’. Voor dat ik het wist
zat de kerk vol. Kinderen vergaapten zich aan de levensgrote beelden
in de kerststal, terwijl hun ouders intens tevreden meezongen met het
koor. De kerstviering, jongeman, was
ieder jaar het hoogtepunt in de kerk,
maar nu.” Zichtbaar ontroerd stond
de koster op en schuifelend liep hij
door het middenschip naar het altaar waar hij nederig neerknielde. De
journalist, die nu naast de koster was
gaan staan, pakte zijn notitieboekje
uit zijn binnenzak: “Vind u het erg,
als ik vast wat opschrijf voor mijn
artikel?” Langzaam draaide de koster zich om en keek met betraande
ogen de jonge journalist schuin omhoog aan: “Schrijf maar niet op, dat
God dood is!”
De donkerblauwe Maybach 575
gleed moeiteloos door de dik besneeuwde straten van de stad. Uitgezakt achterin op een wit lederen
bank klikte de projectontwikkelaar
een klein ledlampje aan. Zijn gouden met diamanten ingelegde telefoon glinsterde hem tegemoet. Bijna onverschillig bespeelde hij even
later met zijn rechterwijsvinger snel
het kleine toetsenbord op zijn mobiel. “Kijk je uit, het is glad”, instrueerde hij zijn chauffeur nog even tussen door voordat hij zijn bericht verzond.
“Je bent ook nog laat aan het werk op
kerstavond!”, lachte de nachtportier
vriendelijk, toen die tijdens zijn ronde de jonge journalist nog achter zijn
bureau aantrof. Het verhaal van de
koster had hem toch dieper geraakt
dan hij had gedacht. Dat was wat anders, dan die holle woorden van de
projectontwikkelaar eerder die avond
op de vijfentachtigste. Maar als pas
aankomend journalist, was hij veroordeeld tot het schrijven van kleine
financiële stukjes, zonder enig eigen
commentaar. Zijn invloed was net zo
gering als de tijd die hem gegund
was om zijn artikeltje te schrijven.
Plots verstoorde de ringtone van zijn
mobieltje de stilte: ‘I found my way
out of the darkness’ van G. Michael
klonk. Benieuwd wie hem op dit uur
zou willen bereiken, drukte hij snel
op de functietoets van SMS: Succes
bij het schrijven! Clos des Gosses,
staat voor je koud ! De projectontwikkelaar. De volgende ochtend viel,
naast een late kerstkaart van één van
de zakenpartners, ook de kerstspecial van de krant, inclusief de financiële bijlage met daarin het artikeltje
van de aankomende journalist, bij de
projectontwikkelaar in de bus:
Bezit
Bezit loopt als een rode draad door
ons bestaan; het beheerst ons leven in belangrijke mate. Tegen wil en
dank verbind het ons. Schreeuwerige
reclameteksten moeten onophoudelijk het verlangen ernaar stimuleren.
Soms zo dat het ons dreigt te verstikken. We gooien van alles en nog wat
voortdurend in de uitverkoop, omdat
we er vanaf moeten of omdat het ons
niet meer zint.
Maar de rek blijkt uit het economisch elastiek. Een soort zwaard van
Damocles zweeft boven onze hoofden, vlijmscherp. Wie voelt de scherpe snede het eerst? Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt dienen te worden. Wij moeten daarbij de kwaliteit van het leven
waarborgen, voor nu en voor in de
toekomst, zoals het goede rentmeesters betaamt. Hopelijk geven wij zo
een wereld door, waarin het de moeite waard is te leven en zullen toekomstige generaties ons daar dankbaar voor zijn. Zuinigheid, waakzaamheid,
verantwoordelijkheid,
kernbeginselen om in te geloven.
Door Gerard Zelen

Voor één keer echt autorijden

Bijzondere wens komt uit
dankzij Dag van je Leven
Aalsmeer - Op 1 december kwam
de grote wens van Ons Tweede
Thuis-bewoner Frank Treep uit. Hij
droomde al heel zijn leven om een
keer echt auto kunnen rijden, maar
helaas laat zijn verstandelijke beperking dit niet toe. Zijn begeleiders
wilden zo graag de wens van Frank
uit laten komen en namen contact
op met Stichting Dag van je Leven
uit Aalsmeer. Zij hebben kunnen regelen dat Frank voor één keer echt
mocht autorijden. Autorijschool Alblas is bereid gevonden om dit
avontuur met Frank aan te gaan.
Eerst mocht hij in de simulator ervaren hoe het straks op de weg zou
kunnen zijn. Dit was op zich al een
hele belevenis, want Frank glunderde van oor tot oor. Maar daarna kwam het echte werk en mocht
Frank zelf achter het stuur kruipen
en een aantal rondjes op een groot

parkeerterrein rijden. Naast hem
zat de rijinstructeur, die Frank rustig aanwijzingen gaf en achterin zat
een cameraman van het Ons Tweede Thuis videojournaal om deze
unieke gebeurtenis te filmen. Bestuursleden Rob Langelaan en Karin Bon van Stichting Dag van je Leven waren getuigen van het feit dat
ze weer een bijzondere wens hadden gerealiseerd. Frank Treep heeft
een geweldige herinnering om op
terug te kijken.
Stichting Dag van je Leven gaat zich
weer voorbereiden op de volgende
wensen, want hun doel is tenslotte ‘wat door velen wordt ervaren als
gewoon, kan voor anderen letterlijk de dag van hun leven’ betekenen! Stichting Dag van je Leven wil
mensen met een lichamelijke en/
of een verstandelijke handicap uit
de regio Aalsmeer, Uithoorn, Haar-

lemmermeer en Amstelveen de dag
van hun leven bezorgen. De Stichting doet dit onder andere door het
mogelijk maken van leuke activiteiten, zoals de jaarlijkse botendag op
de Westeinderplassen en een groot
feest in Aalsmeer, en proberen individuele wensen in vervulling te laten gaan. De Stichting wil dit realiseren door mensen die ideeën voor
originele activiteiten hebben te helpen deze daadwerkelijk uit te voeren en ze te ondersteunen met kennis, ervaring en middelen.
Op deze manier wil de Stichting ervoor zorgen dat goede initiatieven
ten behoeve van mensen met een
handicap het draagvlak krijgen die
ze verdienen. De Stichting is voor
100 procent afhankelijk van vrijwilligers en giften van sponsors en
donateurs. Meer informatie op de
website: www.dagvanjeleven.org.

Amsterdam-Dakar missie geslaagd

Team Nikkelen Nelis weer veilig thuis
Aalsmeer - Vader en dochter Nelis
zijn weer thuis. Leo in Nieuw Zeeland
en Pascale in hometown Aalsmeer.
De rally Amsterdam–Dakar met Nikkelen Nelis is met succes afgerond.
“Het was een fantastisch avontuur”,
aldus Pascale. “Ook al begon de reis
niet zo erg goed, want we strandden,
na in Amsterdam uitgezwaaid te zijn
door heel veel lieve mensen, al voor
Breda op de A2, onze versnellingsbak bleek kapot. Gelukkig was daar
heel snel de ANWB, zodat we ons,
na een paar uur vol gas, weer bij de
groep konden aansluiten.” In totaal
deden er vijftig auto’s mee, waarvan
er dertig zijn geveild in Gambia voor
het goede doel. “Onze doelen zijn bereikt: De Renault Scenic is voor 1800
euro geveild en dit bedrag is rechtstreeks naar ‘The Young Ones’ gegaan, een organisatie waar jonge
mensen een bestaan proberen op te
bouwen door te werken en te leren.
En van het sponsorgeld heeft een
Sengalees jongetje van drie jaar een
operatie aan zijn beentjes kunnen laten uitvoeren. Hij is al aan zijn ene
been geholpen en de tweede operatie zal snel worden uitgevoerd. Daarna gaat hij revalideren en uiteindelijk
zal hij weer kunnen lopen.

Fantastisch toch? Wij worden van
de ontwikkelingen uiteraard op de
hoogte gehouden. En als onze sponsors dat ook willen kan dat via onze website www.waarispascale.waarbenjij.nu.” Op deze website is het gedetailleerde verslag van de rally uiteengezet. Er staan ook zeer mooie foto’s op.
Sponsoring
Pascale: “De reis was 8500 kilometer
lang, waarvan ik er 8000 heb gereden. We hebben met alle weertypen
gereden, soms veertig graden plus,
dan weer ontzettend koud, we hebben zelfs sneeuw gezien in Marokko! Ook was het opvallend te noemen, hoe aardig en vrolijk alle mensen zijn die langs de kant stonden. Al
hebben ze helemaal niets, ze bleven
zwaaien en lachen. Hartverwarmend.
We hadden via de Steprally van café de Praam 150 petjes weten te verzamelen die zeer goed van pas kwamen. Heel veel kinderen lopen nu
met zo’n petje rond. Maar ook volwassenen. We konden er menigeen
mee omkopen. De corruptie in die
landen is sowieso enorm, bijna lachwekkend, dus we maakten er gewoon een soort spel van!” Helaas is

de dreiging van Al Qaida in sommige
landen wel merkbaar. Om door Mauritanië te rijden hadden we zelfs legerbegeleiding nodig. Toen wij er waren zijn er in Mali toeristen ontvoerd,
waarvan er een zelfs is doodgeschoten. Dit is ook de reden waarom ik
eerder terug ben gekomen.” Pascale
zou nog drie weken vakantie eraan
vastplakken, maar kon het ten opzichte van het thuisfront niet maken,
vond ze. Gelukkig heeft ze nog genoeg om handen in en om haar huis.
Ergens in maart staat er trouwens al
weer een nieuwe trip op haar programma. “Ik wil graag gorilla’s in
het wild bekijken in Rwanda, ‘even’
door Etiopië en afsluiten in Zanzibar.” Plannen genoeg voor de boeg,
voor de reisluchtige dame. Als laatste
wil de familie Nelis alle sponsors hartelijk bedanken voor alle gelden en
steun. Pascale sluit daarom af met de
volgende woorden: “Door deze sponsoring kan er binnenkort een klein
mannetje weer lopen en hebben ontzettend veel kinderen opnieuw een
toekomst. Zonder jullie steun was dit
enorme avontuur natuurlijk nooit gelukt. Nogmaals dank!”
Door Mi randa Gommans
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Klein kerstconcert door ACOV
Een klein kerstconcert verzorgde de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging afgelopen zaterdag in de Sint Jankerk in Kudelstaart. Uitgevoerd
werden onder andere delen uit Het Weihnachts-oratorium van Bach en The
Messiah van Handel. Het concert kende een speciaal momentje. Na bijna
acht jaar is afscheid genomen van dirigent Herman Paardekooper. Per 1 januari neemt Danny Nooteboom het dirigeerstokje over. Er gaat gerepeteerd
worden voor het ten gehore brengen van het Requiem van Mozart.

Decembermarkt in Centrum
Op vrijdag en zaterdag werd in het Centrum de jaarlijkse decembermarkt
gehouden. Qua weer zat het de organisatie niet mee. Hagel, regen, maar
ook af en toe zon. Maar gelukkig wel een goed bezoekersaantal. Er werd
beide dagen een breed scala aan kleding, sieraden, kerstspulletjes, geschenkartikelen, parfums, dierenbenodigdheden en allerlei lekkernijen aangeboden. De bezoekers werden aan beide zijden van de Zijdstraat welkom
geheten door een levensgrote Kerstman en een even hoge sneeuwman.
Beide dagen werden de bezoekers tevens getrakteerd op live-muziek.

Scala aan kerstactiviteiten!
Aalsmeer - Een drukke boel altijd, de dagen voor de kerstdagen. Van alles wordt er georganiseerd in het altijd bezige Aalsmeer. Jong en oud wordt uitgenodigd voor activiteiten, concer-

ten in verschillende kerken en
zorgcentrum en natuurlijk presenteren heel veel winkels extra aanbiedingen en trakteren op
leuke presentjes. Met foto’s een
(kleine) impressie van het sca-

Sleetje rijden in Oosteinde
Een geweldige opblaasbare helling presenteerden de onderwinkels in winkelcentrum Nieuw Oosteinde afgelopen zaterdag. Naar hartenlust werd
door kinderen van de helling gesleed, gewoon op de billen of op een echte
slee. Dat er volop genoten is, bewezen de vrolijke gezichten van de jongens
en meisjes en die van hun ouders.

Con Amore in de Dorpskerk
Op vrijdagavond verzorgde Aalsmeers mannenkoor Con Amore een mooi
kerstconcert in de Dorpskerk. Zowel bekend kerstrepertoire als Engelse
Christmas carols werden ten gehore gebracht. Het koor onder leiding van
Theo van der Hoorn mocht zingen voor een volle kerk. Nagenoeg alle kerkbanken zaten vol met publiek in verschillende leeftijden.

IJsbaantje op het Praamplein
Afgelopen zondag waren de winkels in het centrum open. Het weer deze
dag was redelijk, alhoewel regen en een heftige hagelbui wel roet in het
eten gooiden. Toch mochten vele bezoekers verwelkomt worden. Open op
zondag moet in Aalsmeer nog wel enigszins groeien, maar lijkt wel potenties van slagen te hebben. Open op vaste zondagen, eens per maand
bijvoorbeeld, zal zeker aandacht krijgen van inwoners uit Aalsmeer en de
regio. De jeugdige inwoners werden getrakteerd op een ijsbaantje op het
Praamplein door Albert Heijn en Unox. Klein, maar fijn, want op de baan
alleen maar vrolijke en lachende kinderen!

Smartlappenkoor in Oude Veiling
Meezingen met smartlappenkoor Denk aan de Buren kon ook vrijdagavond,
in de Oude Veiling. De heren en dames van het koor genoten zichtbaar van
het zingen van kerstliedjes en bijzondere smartlappen. Voor ieder lied volgde
een korte inleiding waarna enthousiast het nummer werd ingezet. Het koor
onder leiding van dirigent Frans Koers werd instrumentaal begeleid door de
accordeonisten Cor Trommel en Louise Prins.

Caritas in het zorgcentrum
Twee concerten binnen drie dagen heeft interkerkelijk koor Caritas verzorgd. Afgelopen zaterdag werden bezoekers aan de Karmelkerk getrakteerd op de Nederlandse première van de musical ‘The Promised Hope’.
En maandag werd in het zorgcentrum de geslaagde concertavond nog
eens dunnetjes overgegaan voor alle oudere inwoners. Beide keren waren de koorleden gehuld in passende Engelse kerstkleding. Caritas staat
onder leiding van Arie Vooijs.

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Jacqueline Kristelijn

Kinderen maken Kerststukjes
op kinderboerderij
Op zondag werden kinderen ook uitgenodigd om op de kinderboerderij
in de Hornmeer kerststukjes te komen maken. Met geconcentreerde gezichten waren de jongens en meisjes met takjes en versierseltjes aan het
werk. Er was hulp bij het maken van de kerststukjes, maar ook veel mee
gekomen ouders staken de handen uit de mouwen en hielpen hun kroost
met het maken van mooie kerststukjes. Trots verliet menig kind na afloop
Boerenvreugd.
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Kerstsfeer in Aalsmeer
Brandweer adviseert over
veilige feestdagen

Kerstconcert ‘t Kloosterhof!
Aalsmeer - Bewoners van Zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de Clematisstraat kunnen aanstaande vrijdag 23 december vanaf 19.00 uur
genieten van een prachtig klassiek
kerstconcert. Het concert met de
titel L’Amour est un Oiseau (Frans
voor: de liefde is een vogel) is de
nieuwste muziekvoorstelling van
Merel Huizinga. Huizinga speelt
al jaren op concertpodia in binnen- en buitenland. Tegenwoordig
produceert ze zelf haar voorstellingen via stichting Philomela. Tijdens L’Amour est un Oiseau speelt
ze samen met Dessy Radeva, een
Bulgaarse pianiste, die ook binnen
en buiten Nederland werkzaam is.
Merel en Dessy spelen verschillende hoogtepunten uit de klassieke
muziek. Beroemde aria’s uit Italiaanse opera’s, mooie Franse liederen en prachtige pianoklassiekers.
De dames vertellen ook het verhaal
achter de muziek die zij spelen.
Bewoners van het zorgcentrum en
hun families zijn van harte welkom.
Het concert is licht van toon en geschikt voor zowel liefhebbers als
geïnteresseerden die nooit eerder
een klassiek concert bijwoonden.
Merel Huizinga heeft via stichting Philomela al duizenden mensen in heel Nederland een onvergetelijke ervaring bezorgd. Philomela maakt onder andere voorstellingen voor ouderen, scholieren, of
mensen die wegens fysieke of financiële beperkingen niet makke-

lijk de deur uit kunnen. Subsidiegevers en donateurs zorgen ervoor
dat de voorstellingen zo goedkoop
mogelijk zijn.
Wordt donateur
Houdt u van klassieke muziek?
Gunt u ouderen en zieken ook
een bijzonder uitje? Wilt u kunstenaars helpen bezuinigingen het
hoofd te bieden? Wordt dan donateur van stichting Philomela. Philomela heeft van de Belastingdienst
een ANBI status gekregen (Algemeen Nut Beogende Instelling),
waardoor het fiscaal aantrekkelijk
is om giften te doen. Een bijdrage is welkom op rekeningnummer
603140106 ten name van Stichting
Philomela, Amsterdam. Voor meer
informatie zie www.philomela.nl.
Het concert vrijdag in ‘t Kloosterhof duurt tot 20.30 uur.

Muziekvereniging, drie kerkkoren en VZOD

Sfeervol kerstconcert in St. Jan
Kudelstaart - Afgelopen zondag
zat de RK kerk St. Jan Geboorte
overvol voor een sfeervol kerstconcert met samenzang. Het concert
werd georganiseerd door Anneke van der Jagt en Garry Scholte in
samenwerking met afgevaardigden
van de zangkoren en Dopgroep
van de parochie, muziekvereniging
Flora en IJSclub VZOD. De prachtige liedjes werden gezongen door
het kinderkoor De Kudelkwetters
onder leiding van Paula DoggerRekelhof, het jongerenkoor Fiore
onder leiding van Fleur Buskermolen-van den Broek en het damesen herenkoor Cum Ecclesia met
dirigente Irma Hogenboom-Zethof. Bij deze speciale gebeurtenis
was ook de muziekvereniging Flora onder leiding van Dick-Jan Veerbeek aanwezig. Bij binnenkomst in
de kerk werden de gasten ontvangen door het jeugdorkest van Flora
en deze jeugdige muzikanten wisten de sfeer er al goed in te brengen. De belangstellenden werden
hartelijk welkom geheten door Wil
Kraan van de DOPgroep.Toen het
‘echte’ concert begon kwamen hun
collega’s aan de beurt met mooie
muziekstukken. De koren zongen
apart leuke liedjes, maar ook werd

er veel samen gezongen, waarbij iedereen gezellig mee kon zingen. De liedjes werden afgewisseld
door prachtige gedichten door de
DOPgroep. Naast bekende liedjes
als ‘Midden in de winternacht’ en
‘Stille nacht’, zongen de koren ook
mooie Engelse liederen en zelfs
een prachtig Latijns lied. Het was
een fantastisch gezicht en gehoor
om de drie koren met elkaar op het
altaar te zien en horen zingen. Ze
waren allemaal netjes gekleed in
zwart met rode kleding. Als afsluiting bood Wil Kraan de dirigenten
allemaal een prachtig kerstboeket
aan en bedankte hij iedereen die
gekomen was. Na zo’n 1,5 uur genieten van het concert werd iedereen uitgenodigd op het kerkplein
voor warme chocolademelk, glühwein en kerstbrood getrakteerd
door IJsclub V.Z.O.D. Gelukkig was
het toen droog, zodat er nog lang
nagepraat kon worden. Voor vele
oudere en zieke parochianen die
niet bij het concert konden zijn,
stond er een mooie azalea klaar die
door de concertbezoekers afgegeven zouden worden. Iedereen keerde in kerststemming naar huis en
kon terugkijken op een gezellig en
sfeervol kerstconcert.

Sfeervolle kerstmiddag
Zonnebloem Aalsmeer
De dansgroep ArtsFactory tijdens de kerstnacht in 2010.

Eigentijdse kerstvieringen
voor jong en oud bij LEG
Aalsmeerderbrug – Rondom kerst
is het zeker niet saai of oubollig in
de Levend Evangelie Gemeente. Op
zaterdag 24 december wordt om
21.00 uur een kerstnachtdienst gehouden met veel zang, dans en muziek. Op zondag 25 december is er
om 10.00 uur een gezellige kerstviering voor het hele gezin. Beide
kerstdiensten vinden plaats in het
complex van de Levend Evangelie
Gemeente aan de Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug. De kerstnachtdienst wordt heel afwisselend met
eigentijdse optredens en veel zang,
dans en muziek. Toch blijft de boodschap hetzelfde: De geboorte van
de Here Jezus wordt gevierd. Onder
begeleiding van de band Everlasting worden bekende kerstliederen
gezongen. Daarnaast kunnen de
aanwezigen genieten van een solonummer dat gezongen wordt door
Cheryl IJzer. Cheryl heeft een prachtige, heldere stem en weet als geen
ander de boodschap van kerst over
te brengen. Naast samenzang en
muziek zullen er op kerstavond ook
enkele dansoptredens zijn van ArtsFactory, de dansgroepen van de Levend Evangelie Gemeente. De jongste groep bestaat uit jongens en
meiden van 12 tot 15 jaar en de oudere groep is 16+. De oudere groep
zal een indrukwekkende dansvoorstelling geven, die begint met een
kerstsingle en eindigt in een stoere streetdance. Bijzonder is hierbij
de dans met vingerlampjes, waarbij de bezoekers alleen maar bewegende lichtjes zullen zien. De jongste groep zal een schaduw-dans-

Kerstfeest in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Kerstfeest vieren in de
oude sfeervolle Dorpskerk, wie wil
dat niet? Ook dit jaar is daarvoor
weer alle gelegenheid. Op zaterdagavond 24 december om 21.30 uur is
er een kerstnachtdienst met als thema: Allemachtig, wat een verhaal!
Verhalen kunnen je raken, soms ge-

voorstelling geven. Achter een doek
vindt een schimmenspel plaats en
wordt het kerstverhaal en het leven
van de Here Jezus uitgebeeld. Voor
het doek zal dit nog eens worden
versterkt door een aantal mimespelers. Alles wordt uitgevoerd op het
lied ‘Mary did you know’ van Clay
Aiken. Na afloop is er een gezellig
samenzijn met sfeervolle kerstmuziek. Natuurlijk ontbreekt de warme chocolademelk niet en ook zal
er voor een hapje en drankje worden gezorgd. Iedereen is van harte welkom!
Kerstdienst voor hele gezin
Op kerstmorgen wordt vanaf 10.00
uur een laagdrempelige kerstdienst
gehouden voor het hele gezin. Met
elkaar worden bekende kerstliederen gezongen en ook zal de dansgroep ArtsFactory optreden. Daarnaast voeren de kinderen een toneelstuk op met de titel ‘Hartelijke
Kerst’. Dit gaat over een vader, moeder en twee kinderen. Zij zijn ontzettend druk. Even lijkt het erop dat
kerst niet doorgaat dit jaar. Maar
dan komt het kerstverhaal tot leven
door de kist waarin de attributen
voor kerst zich bevinden. Kortom,
het wordt een gezellige kerstdienst
waar jong en oud zich thuis zal voelen. Iedereen is van harte welkom
en wordt uitgenodigd om na afloop
nog een kopje koffie te blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade met wat lekkers. Wie meer weten
over de Levend Evangelie Gemeente, kan een kijkje nemen op de website www.leg.nl.
ven verhalen je troost, een andere keer blijdschap. Ook deze kerstnachtdienst gaat het over verhalen. Ook op zondagochtend, eerste
kerstdag om 10.00 uur is er een speciale kerstdienst voor jong en oud.
Het thema van deze morgendienst
is: Naamgenoten van Jezus. Iedereen is natuurlijk welkom bij beide
diensten. Meer informatie is te vinden op de website van de Dorpskerkgemeente:
www.dorpskerkaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op 17 december heeft
de Zonnebloem een kerstmiddag
in gebouw Irene in de Kanaalstraat
georganiseerd. Dit keer een heel
bijzondere, want er was een uniek
optreden van de Opera familia bestaande uit Belinda (sopraan) en
Carla (mezzosopraan) en Paul van
der Veldt (bariton). Door de goede
akoestiek van de zaal klonk het allemaal prima. Zij zongen Italiaanse levensliederen en Engelse songs
uit hun repertoire. En natuurlijk bekende Kerstliedjes waar iedereen

mee kon zingen. Ook de Kerstman
ontbrak niet en liep gezellig rond.
Na dit prachtige optreden was er
nog een hapje en een drankje voor
de gasten. Niemand ging met lege
handen naar huis. Iedereen kreeg
een kerstster en kerstchocolaatjes
van de afdeling mee, en ook nog
eens een kerstpakket van de Rikistichting, die de Zonnebloem al een
aantal jaren steunt. Voor inlichtingen kan een email gestuurd worden naar zonnebloem-aalsmeer@
hotmail.com.

Aalsmeer - De feestdagen komen er weer aan. Kerstversieringen
kunnen natuurlijk bijdragen aan de
feestvreugde, maar het is belangrijk dat men rekening houdt met de
brandveiligheid. Slingers, vlaggen
en andere versieringen kunnen ervoor zorgen dat een brand snel om
zich heen grijpt. Uit gegevens van
het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat het aantal woningbranden in de maanden december en januari, landelijk gezien
30 procent hoger is dan de rest van
het jaar. Brandweer AmsterdamAmstelland wenst iedereen veilige
feestdagen en geeft daarom tips
over hoe om te gaan met brandveiligheid rond kerst en oud en nieuw.
Kerstversiering
Goede versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. Dit staat, als
het goed is, vermeld op de verpakking. Niet alle versieringen die
in de handel zijn, hebben echter
de juiste brandvertragende kwaliteit. Let hierop bij de aankoop van
kerstversiering. Vraag de winkelier
daar dus nadrukkelijk naar en kijk
op de verpakking. Versiering moet

minimaal 50 centimeter verwijderd
zijn van spotjes en andere apparaten waarvan de oppervlaktetemperatuur kan oplopen. Dus ook van
de televisie. Daarnaast is het van
groot belang dat bij het gebruik
van verlengsnoeren voor bijvoorbeeld kerstverlichting, het verlengsnoer helemaal is uitgerold.
Kaarsen
Kaarsen vormen een groot brandrisico. Het is daarom belangrijk
om kaarsen alleen in een stevige, onbrandbare houder te plaatsen. Zorg er ook voor dat ze niet te
dicht bij brandbare materialen, zoals gordijnen, staan. Laat kinderen
en huisdieren nooit, zelfs niet eventjes, alleen bij brandende kaarsen.
Bij het verlaten van de woning, of
wanneer men gaat slapen, moet
de feestverlichting worden uitgeschakeld. Brandweer AmsterdamAmstelland geeft tot de kerstdagen dagelijks een tip via Twitter
(@brandweeraa). Meer informatie over veilige feestdagen is ook
te vinden op de website van het
korps: www.brandweer.nl/amsterdamamstelland.

The Promised Hope door
Caritas goed bezocht
Aalsmeer - Zaterdag 17 december
heeft Caritas uit Aalsmeer de kerst
musical the Promised Hope gezongen in een uitverkochte kerkzaal
van de Stommeerkerk in Aalsmeer
. Het publiek werd ontvangen door
een Charles Dickens koortje die in
gepaste en sfeervolle stijl verscheidene oud Engelse Christmas Carols
ten gehore bracht. Helaas was het
weer een grote spelbreker waardoor het publiek vlug zijn heil zocht
in de in kerstsfeer gehulde kerkzaal.
Toen de kerk tot de laatste plek bezet was, kwam het koortje zingend
de kerk binnen waarna zij, in navolging van de dirigent, Arie Vooijs,
een canon inzette die weer werd
overgenomen door de overige koorleden die zich aan de zijkanten van
de kerkzaal bevonden. Hierna volgde een programma van afwissend
samenzang en mooie en indrukwekkend gezongen liederen door
het koor onder begeleiding van het
combo. Hierbij werd op de muur van
de kerk via een beamer de teksten
en/of begeleidende en sfeervolle foto’s gepresenteerd. Tijdens een korte pauze waarin het koor en begeleiders zich konden voorbereiden
op het The Promised Hope werd het
publiek, onder het genot van een
versnapering, een kijkje gegeven in

de alle voorbereidingen die voorafgingen aan dit concert via een beamer presentatie. Na de pauze begon de uitvoering van The Promised Hope: een muzikale zoektocht
naar de hoop van de toekomst die
eigenlijk 2000 jaar geleden al begon bij de geboorte van het kind
Jezus christus. Een indrukwekkend
en afwisselend concert waarbij de
koorleden en dirigent zich regelmatig van verschillende kanten lieten
zien. Van kleine intieme liedjes gezongen door solisten tot swingende
liederen waarbij het koor, in toga’s
gekleed, zich als een black gospelgroep presenteerde. Na nog samen
met het publiek het Ere Zij God te
hebben gezongen, werd het publiek
uitgenodigd om buiten, samen met
de koorleden en musici ,nog een
glaasje glühwein of warme chocolademelk te drinken waar dankbaar
gebruik van werd gemaakt om nog
even na te praten over het concert.
Daarna ging iedereen met een goed
kerstgevoel naar huis en konden de
koorleden en musici met een dankbaar maar moe gevoel hun spullen opruimen om ook huiswaarts
te kunnen gaan. Al met al een geslaagde avond voor zowel het publiek als voor Caritas en hun begeleiders.

Maria bezongen door
Bindingkoor
‘Licht en vrede’ door IKA
Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer onder leiding van André
Keessen heeft afgelopen zaterdagavond voor een goedgevulde zaal een
schitterende uitvoering gegeven van
het kerstoratorium van Martin Zonnenberg. Het koor klonk ongekend
zuiver en hield de dirigent goed in de
gaten, terwijl André op zijn beurt het
koor en muzikanten strak dirigeerde.
Het koor lijkt de laatste jaren te groeien in klank en zuiverheid. Theo Griekspoor op het orgel maakte er een feest
van. De muzikanten, allen amateurs,
deden niet voor professionals onder.
De fluitiste Monique Visser had een
flink aandeel in het stuk, evenals de
trompettist Erik Wind. De jonge celliste Naomi Visser, 15 jaar, was weliswaar voor de aanvang nog ‘bloed’
nerveus, tijdens het concert was daar
niets meer van te merken. Een knap-

pe prestatie! De gitarist Ivan Verkerk
speelde onder meer een prachtige solo met de soliste. De zaal was muisstil wanneer sopraan Mirelle Middelkoop haar solo’s ten gehore bracht en
de luisteraars zongen graag de stukjes samenzang mee, wanneer dat van
hen gevraagd werd. Al met al een niet
té lange avond met een sterk verhaal,
duidelijk gelezen door Ans Creemer.
Ga zo voort IKA! Vanaf 10 januari gaat
het koor in de Open Hof kerk repeteren. Wie door dit concert enthousiast
is geworden om ook te komen zingen
is van harte welkom. De oefenavond
is op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur
en de Open Hofkerk is te vinden in de
Ophelialaan, tegenover het Seringenpark. Voor informatie kan contact opgenomen worden met de secretaris
van het koor, Els Dubbelman via 0297521282.

Aalsmeer - Op zondagmiddag 11
december vond het kerstconcert
van Het Bindingkoor onder leiding van Henk Trommel plaats in
de Doopsgezinde kerk. Voor deze gelegenheid was de kerk sfeervol ingericht met beeldjes en platen van Maria. In diverse muziekstijlen en talen werd Maria bezongen. Groots klonk het Magnificat
van C.V. Stanford met op kerkorgel Theo Griekspoor. Er was een
belangrijke rol voor de tenoren en
bassen van Het Bindingkoor in het
Magnificat van H. Andriessen. De
stukken die de dames zongen met
pianobegeleiding van Henk Trommel klonken zeer stemmig. Judith van der Plas speelde op klarinet drie totaal verschillende stukken tussen de koorblokken door.
Er zijn circa 160 bezoekers komen
kijken en luisteren naar dit afwisselende concert. Meer informatie;
www.debinding.nl. Wie eens een

Kinderkerstfeest
in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 24 december vanaf 18.30 uur wordt het
kinderkerstfeest gehouden in de
Oosterkerk aan de Oosteinderweg
269. Thema is ‘de hemel gaat open’
en iedereen wordt uitgenodigd dit
feest mee te komen maken. De op-

repetitie bij wil wonen, kan contact opnemen via bindingkoor@
gmail.com.

brengst van de collectie, die in de
dienst gehouden wordt, zal geschonken worden aan Jeugd met
een Opdracht in Amsterdam. Voor
kinderen van 0 tot en met 3 jaar
is er crèche en peuteropvang. Op
zondag 25 december wordt in de
Oosterkerk kerstfeest gevierd. Deze dienst begint om 10.00 uur en
voorganger is dominee J. de Goei.
Ook in deze dienst is iedereen welkom.

2e katern
Drukte bij signeersessie

Mooie tuin door samenwerking
Heliomare en Wellantcollege

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag signeerde Theodore van Houten zijn beide
boeken ‘Een vrij ernstig geval, Aalsmeerders in oorlogstijd’ en ‘Op Aalsmeer’
in The Read Shop. Het was een groot succes. Vele mensen kwamen langs om
één van beide boeken te laten signeren en maakten van de gelegenheid gebruik om met Theodore van Houten over de boeken van gedachte te wisselen.

Voorzitter P. Donici bedankt Louis Bakker voor de mooie presentatie.

Rondreis voor leden Zonnebloem

Australië in Kudelstaart
Kerstman bezoekt filialen
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Afgelopen zondag
werden de vestigingen van Renault
Nieuwendijk vereerd met een bezoek van de Kerstman. De Kerstman deelde cadeautjes uit aan de
kinderen en zij konden met hem op
de foto. Ook werd er warme chocolademelk en erwtensoep geschonken voor de bezoekers tijdens deze
gezellige dag in kerstsfeer. Nog tot
en met 31 december sneeuwt het
winterse aanbiedingen bij Renault
Nieuwendijk. Iedereen die dit jaar
nog wil profiteren van veel voordeel bij aanschaf van een nieuwe
Renault of Dacia is van harte welkom. Ook de nieuwe Renault Twingo, verfraaid met nieuwe designelementen, is nu te bewonderen
in de showroom. Dankzij het ‘customization’-programma kan iedereen
een Twingo in zijn eigen stijl creëren. Renault Nieuwendijk heeft een
mooi introductieaanbod: Bij aanschaf van een nieuwe Twingo profiteren klanten tijdelijk van 0 procent financieringsrente en een gratis customizepakket ter waarde van

885 euro. De Twingo is BPM- en
wegenbelastingvrij en was in november 2011 het best verkocht model van Nederland. Meer informatie
is te vinden op www.renault-nieuwendijk.nl.

Aalsmeer - De leden van De Zonnebloem afdeling Kudelstaart werden op dinsdagmiddag 13 december getrakteerd op een rondreis
door het oostelijk deel van Australië. Daarvoor hoefden de gasten
zich slechts aan te melden bij het
Dorpshuis van Kudelstaart. In het
Dorpshuis werd een diavoorstelling
gegeven door de heer Louis Bakker.
Hij heeft een reis gemaakt naar familie in Australië. Zijn belangstelling
voor de natuur van het land kwam
duidelijk naar voren in de dia’s die
werden vertoond aan de gasten van
De Zonnebloem. In een paradijselijk landschap kwam een grote verscheidenheid aan exotische dieren

gemaakt. Het is een ontwerp geworden van Kevin Bruin. Het winnende
ontwerp is besproken met Heliomare, Kevin, zijn schoolbegeleider en
Van Rijn Hoveniers uit Aalsmeer die
het project gaat uitvoeren. In het kader van zijn opleiding voert Kevin in
de realisatie van het project ook een
paar taken uit. Heliomare was ondertussen al op zoek gegaan naar
sponsors om het project te kunnen
bekostigen. Hiervoor hoefde men
niet ver te zoeken. De Vrienden van
Heliomare (VvH) hebben zich bereid
verklaard de kosten voor het hele project voor rekening te nemen.
Hierdoor stond niets meer in de weg
om te starten met de uitvoering.
Op 16 november zijn de werkzaamheden gestart en over een paar weken is een mooie tuin te bewonderen aan de voorzijde van het activiteitencetrum van Heliomare aan de
Zwarteweg.

Geslaagde kersttocht OVAK
Aalsmeer - Op woensdag 14 december vertrokken twee bussen
met OVAK leden naar het museum
Dansant in Hilvarenbeek. De kersttocht ging via een toeristische route naar het plaatsje Hornaar waar
in een restaurant de koffie met gebak klaar stond. Vandaar ging de
rit naar het Brabantse plaatsje Gilze, waar het gezelschap in een restaurant een meer dan voortreffelijk
diner geserveerd kreeg. Rond kwart
voor drie werd de groep persoonlijk opgewacht door de eigenaar
van museum Dansant, de heer Chris
van Laarhoven. De deelnemers keken hun ogen uit in het in art niveau
Tuschinski stijl gebouwde museum.

‘Dag van je Leven’ 15 jaar een begrip voor gehandicapten

Dirk Box en Ria Bouwman
zeer actieve vrijwilligers
Aalsmeer - Dirk Box en Ria Bouwman zich vrijwillig in voor mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Eerst vanuit hun
zaak Total Copy Service, wat uitgroeide naar Stichting Dag van je
Leven. Het begon vijftien jaar geleden toen Henk Sietsema van danscafé de Praam hen vroeg of ze een
idee hadden om iets overdag te organiseren in de feesttent op het
Praamplein tijdens de Aalsmeer
Feestweek. “Ieder jaar werd er in
de tent iets georganiseerd voor volwassenen, jongeren, kinderen en
senioren, maar er was nog niets
voor gehandicapten“, vertelt Dirk.
“Wij vonden dat deze doelgroep
niet vergeten moest worden en gingen ervoor aan de slag.” Ze zaten
toen al in het bestuur van de winkeliersvereniging en gingen achter sponsors aan via hun grote netwerk om een feest te kunnen orga-

en planten voorbij. Daarbij waren
de dia’s met afbeeldingen van de
kangoeroe zelfs thuisgelaten. Die
kende iedereen immers al! In drie
sessies van ieder een half uur gaf
de heer Bakker blijk van grote kennis en liefde voor de flora en fauna
van Australië.
Het accent lag daarbij op de natuur
van het oostelijk deel van Australië. Tussen de bedrijven door werd
de gezelligheid verhoogd met koffie, thee en koek. Na afloop van de
voorstelling was er gelegenheid
voor vragen, onder het genot van
een drankje. Een reis naar de boeiende natuur van Australië op een
herfstige middag in Kudelstaart!

Aalsmeer - Heliomare Dagbesteding en het Wellant college hebben
elkaar gevonden in een tuinproject. Heliomare Dagbesteding had
een stuk braakliggende grond aan
de voorzijde van het pand wat nodig
opgeknapt moest worden. Aan het
Wellantcollege is gevraagd een aantal tuinontwerpen in te dienen met
als opdracht: Ontwerp een tuin die
makkelijk in onderhoud is, het hele jaar er mooi uitziet en die door
mensen met een beperking onderhouden kan worden. Uiteindelijk
zijn vier ontwerpen ingediend waaruit een keuze gemaakt moest worden. Aan alle ontwerpen was veel
aandacht en tijd besteed. Ze zagen er mooi uit en er was goed rekening gehouden met de doelgroep,
namelijk mensen met een lichamelijke beperking. De ontwerpers hadden een beplantingsplan gemaakt,
wat met alle clienten besproken is
en uiteindelijke hebben zij de keus

niseren. Dirk kwam door zijn zangcarrière vaker in aanraking met gehandicapten en heeft hier een speciaal plekje voor in zijn hart gereserveerd. Toen hij met Ria de winkel
begon, stopte hij met professioneel
zingen, maar voor gehandicapten en senioren maakte en maakt
hij graag een uitzondering. Samen
met Miranda Kouters van Stichting
Ons Tweede Thuis en ITB Organisatiebureau maakte ze een professioneel plan voor een feest waarbij
aan alles gedacht werd. “Het werd
een fantastisch feest met het thema circus, compleet met artiesten,
prachtig decor, horeca en zelfs een
snoezelruimte”, zegt Ria. Het werven van sponsors verliep prima en
wat ze tekort hadden, vulden ze aan
vanuit de eigen zaak. Het feest voor
gehandicapten werd ieder jaar een
leuke traditie en steeds werd een
ander thema bedacht, waaronder

Las Vegas, Disco, Strand en Piraten. Inmiddels is het feest al veertien keer georganiseerd, waarvan
drie keer in The Beach. Omdat Dirk
en Ria vonden dat er meer gedaan
kon worden voor de gehandicapten
buiten het jaarlijkse feest, gingen ze
op zoek naar mensen die hen hierbij konden ondersteunen. Het bestuur werd gevormd door Jos van
Rijn, die Dirk kende vanuit het bestuur van Aalsmeer Festival, Richard en Ilse Zethof die een zoontje hebben met Down Syndroom en
dus ‘ervaringsdeskundigen’ zijn en
Ben Verdel, die toen mede de Truckersdag organiseerde en dus veel
ervaring had met gehandicapten.
En natuurlijk door Dirk en Ria zelf.
Botendag
Al snel werden de activiteiten van
Stichting Dag van je Leven uitgebreid met de jaarlijkse botendag, waarbij vele booteigenaren
varen met mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en het in vervulling laten gaan
van individuele wensen. “We kunnen terugkijken op leuke activiteiten waarvan wij zelf ook erg hebben genoten”, vertelt Ria. “Zoals de
organisatie van een complete bruiloft voor twee mensen met een verstandelijke beperking, een ontmoeting met Rob de Nijs, het regelen
van een verhuizing, twee CD’s opgenomen, bezoekjes aan voetbalclubs en nog veel meer.” Het enthousiaste stel benadrukt dat het
vooral gaat om de simpelheid van
de activiteiten, want wat voor velen als gewoon wordt beschouwd,
wordt door gehandicapten vaak als
bijzonder gezien. Een bezoekje aan
de schoonheidsspecialiste of een
keertje zelf autorijden zijn hier voorbeelden van. Vele bewoners en clienten van Ons Tweede Thuis voorzieningen zijn door Stichting Dag
van je Leven inmiddels blij gemaakt.
Maar toch hadden Dirk en Ria op
een gegeven moment het idee dat
meer mensen bereikt konden worden. “We hadden niet altijd de juis-

Met als middelpunt, tussen heel veel
verschillende orgels, het prachtige
Mortierorgel Poseidon, het grootste Mortier orgel van Europa. Vervolgens kreeg de groep OVAK-ers op
een bijzonder humoristische wijze
uitleg over het ontstaan van al deze
orgels en de belangrijke plek die zij
vooral in Brabant en België hebben
gehad binnen het uitgaansleven. Alle, veelal schitterend gerestaureerde, orgels werden besproken en tijdens het draaien van de orgelmuziek
gingen bij sommige deelnemers ‘de
voetjes van de vloer’. Pas om half zes
vertrok de groep een naar Aalsmeer
en kan de OVAK terug kijken op een
bijzonder geslaagde kersttocht.
te ingang om bij de goede mensen
terecht te komen”, zegt Dirk eerlijk.
“Gelukkig is er nu een prima samenwerking met Ellis Groothof van
OTT, die actief meedenkt en nu krijgen we veel leuke wensen.” Het bestuur van de Stichting moet nog erg
hun best doen om geld in te zamelen voor alle activiteiten en is daarom dankbaar dat er nog steeds
trouwe sponsors zijn die geld of
diensten ter beschikking stellen.
“Mooi is ook dat er mensen en bedrijven zijn die benefietactiviteiten
organiseren om geld in te zamelen,
zoals jubilea, sponsorlopen en verjaardagen. Iedere euro komt bij de
gehandicapte terecht, wij verdienen er helemaal niets aan en krijgen ook geen subsidie.”
Vrienden
Ook krijgt de Stichting steun van
de ‘vrienden’, die de Stichting een
warm hart toedragen en deuren
kunnen openen. Dit jaar hebben
ze de ’Supervriend’ geïntroduceerd
voor mensen die iets speciaals hebben gedaan voor de Stichting. Jolanda Visser en Ad Koens mochten
in september de ‘supervriendaward’
ontvangen. In de loop der jaren is
het bestuur veranderd en momenteel zijn Rob Langelaan en Karin
Bouwman samen met Ria en Dirk
actief voor de stichting. Samen met
vele vrijwilligers en oud-bestuursleden die zich nog steeds inzetten
bij activiteiten, doen zij hun best
om gehandicapten uit deze regio
de ‘dag van hun leven’ te bezorgen.
Dirk en Ria zijn zeer actieve personen, want ze zitten onder andere
ook in het bestuur van de Watertoren, de winkeliersvereniging, Radio
Aalsmeer en de Sinterklaasintocht.
Ondanks het feit dat ze voornemens
zijn Aalsmeer te gaan verlaten om
ergens anders te gaan wonen, blijven ze zich gelukkig nog wel erg
betrokken voelen bij de Aalsmeerse gemeenschap en met name bij
de gehandicapten.
“We houden natuurlijk de winkel
nog en door alle activiteiten blijven
we toch nog een beetje Aalsmeerders.” Het is te hopen dat Stichting
Dag van je Leven nog lang mag
profiteren van de inzet en ervaring
van Dirk en Ria, want door de gevreesde bezuinigingen voor de
zorg, kunnen zij veel extra’s betekenen voor de gehandicapten.
Meer informatie:
www.dagvanjeleven.org.

Succesvol CJG-symposium
over gevolgen echtscheiding
Aalsmeer - Dinsdag 13 december organiseerde het Centrum
voor Jeugd en Gezin Amstelland
een symposium over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen. Zo’n 75 professionals van verschillende organisaties waren aanwezig tijdens deze dag om kennis
en ervaringen uit te wisselen. Wethouder Ulla Eurich: “Het is belangrijk dat alle organisaties die zich in
Amstelland met opgroeien en opvoeden bezighouden elkaar beter weten te vinden. Dit symposium
leent zich daar uitstekend voor.” Tijdens het symposium was een brede doelgroep van professionals van
verschillende organisaties aanwezig, variërend van psychologen, pedagogisch adviseurs en verpleegkundigen tot schoolmaatschappelijk werkers en scheidingsmediators. Het thema echtscheiding werd
vanuit verschillende kanten belicht.
Zo benadrukte familietherapeute Else-Marie van den Eerenbeemt
nog eens hoe ingrijpend een echtscheiding kan zijn voor kinderen.
Een grote groep kinderen heeft hier
jaren later nog last van. Daarnaast
sprak Van den Eerenbeemt over de
ondersteunende rol die de professional kan bieden aan een kind, onder andere door rekening te hou-

den met de loyaliteit die het kind
blijft houden naar de vader en/of de
moeder.
Ouderschapsplan
Scheidingsmediator Dianne Kroezen sprak over de overgang van expartner naar collega-ouder en de
voorwaarden die nodig zijn om tot
een geslaagd ouderschapsplan te
komen. Ook de juridische kant van
echtscheiding werd volop belicht
tijdens deze dag. Tijdens de pauze
en na afloop van het congres konden professionals extra informatie verkrijgen bij diverse stands en
kennis en ervaringen uitwisselen.
Wethouder Ulla Eurich: “Tijdens deze dag werd het belang van goede
begeleiding van ouders en kinderen
bij een echtscheiding nog eens heel
duidelijk. Ook werd benadrukt hoe
belangrijk het is dat verschillende organisaties hun krachten bundelen bij het ondersteunen van gezinnen. Deze samenwerking krijgt
steeds meer vorm binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij proberen dat als gemeente vanuit onze
regiefunctie zoveel mogelijk te stimuleren.” De professionals gaven
de dag gemiddeld het rapportcijfer
7.8 Voor meer informatie: www.cjgamstelland.nl of www.aalsmeer.nl.

VV Aalsmeer kerstverloting
Aalsmeer - Na afloop van de kerstkien op 16 december voor de ruim
150 leden en supporters van de
Voetbalvereniging Aalsmeer vond
de trekking plaats van de kerstloterij van VVA. De eerste prijs leverde
een flatscreen televisie op, tweede prijs een scooter, derde prijs
een i-pad en de vierde prijs een
lounche tuinset. Vele mensen gingen ’s avonds met cadeaus huiswaarts. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, is op de website
een overzicht met de winnende lotnummers en de prijzen geplaatst.
Gauw kijken op www.vvaalsmeer.nl
of op uw lot de televisie, de i-pad,

Historie over de
Blauwe Beugel
Rijsenhout - Vrijdag 23 december houdt het Historisch Genootschap Rijsenhout een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in Zaaltje 7 van de Ontmoetingkerk aan de
Werf. De entree gratis. Via beeldprojectie en inkijkmappen worden foto
‘s en publicaties getoond. Het thema is De Blauwe Beugel met vroeger zwembad, nu nog café en jachthaven. Aanvullende inbreng van belevenissen en wetenswaardigheden
zijn van harte welkom.

de scooter of één van de vele andere prijzen is gevallen! De nieuwjaarsreceptie van VV Aalsmeer
vindt op donderdag 5 januari vanaf 20.30 uur plaats voor leden, supporters en belangstellenden in de
kantine van de voetbalvereniging
aan de Dreef. Iedereen is van harte welkom.

Veel animo voor
quiz bij C1000
Aalsmeer - Tijdens de kerstproeverij van C1000 Koster werd gelegenheid gegeven aan het Wereld Natuurfonds, de stichting
Oud Aalsmeer, KiKa en het Rode Kruis om stands in te richten.
Hier is dankbaar gebruik van gemaakt. De vier Aalsmeerse afdelingen hebben veel klanten aan
hun kraam gekregen. De sfeer en
de vele hapjes en drankjes waren
heel bijzonder en exclusief. Er zijn
zeker ideeën opgedaan voor het
kerstdiner. Van de 430 bezoekers
hebben 102 personen een quiz ingevuld om kans te maken op één
van de prijzen, beschikbaar gesteld door winkeliers uit de Ophelialaan. De prijswinnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Crown Theater Aalsmeer opent haar deuren.
Aalsmeer heeft een eigen theater.
Gevestigd in het complex van de voormalige Aalsmeer studio’s.
Een schitterende zaal die plaats biedt bij grote voorstellingen aan 850
bezoekers en bij kleinere voorstellingen aan 550 bezoekers.
Helaas was het theater vele jaren niet toegankelijk voor het grote publiek.
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te bezoeken.
Wij heten u van harte welkom.
Natuurlijk kunt u ook vrienden van het theater worden. U wordt dan regelmatig
op de hoogte gehouden van leuke voorstellingen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar : info@crowntheateralsmeer.nl
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stort in als ze na veertig jaar op straat
wordt gezet. Dan vindt haar kleinzoon
belastend materiaal tegen de oud-minister. Een tragikomedie over dromers,
oplichters en afpersers tegen wil en
dank, geschreven door Flip Broekman.
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Verticaal
1. opspringend vochtdeeltje; 2. politievrouw; 3. soort onderwijs
(afk.); 4. Zuid-Amerikaanse cape; 5. voor (in samenstelling); 6.
tropische mier; 7. legereenheid of afdeling; 8. halsboord; 9. griezelig persoon; 10. met name (afk.); 11. bloemenruiker; 12. deel
van een schip; 16. uit rijden gaan; 18. windrichting (afk.); 20.
Europeaan; 22. strafbaar feit; 29. het werpen van jongen; 31.
rivier in Duitsland; 33. oudejaarslekkernij; 34. scheepstouw; 36.
plaats in Amerika; 37. Engels telwoord; 38. tijding (gerucht); 39.
windrichting; 40. Nederlands taleninstituut (afk.); 41. operatieboortje; 43. wereldtaal; 44. bevallig (sierlijk); 47. telwoord; 50.
rangtelwoord; 53. plaaggeest; 54. Engelse jenever; 56. deel van
voet; 58. oorspronkelijk Boheemse dans; 60. centrale antenne
inrichting (afk.); 61. plaats in Brazilië (afk.); 64. vlekkenwater; 67.
eilandengroep in de Atlantische oceaan; 68. zintuig (orgaan); 69.
zijrivier van de Donau; 73. kerstboomversiering; 74. nieuw (in
samenstelling); 75. verpleegster; 78. vruchtbare plaats in een
woestijn; 80. autopech; 81. man van adel; 83. naar beneden; 86.
vermoeden (raden); 87. Spaanse luchtvaartmaatschappij; 89.
loot (stek); 91. schrikkelmaand (afk.); 93. maalinrichting; 94.
donkerblauwe verf- of kleurstof; 97. gestreepte ezelachtige giraffensoort; 100. plaats in Utrecht; 102. verdovend middel (drug);
104. salaris; 105. meer in Noord-Amerika; 107. oorspronkelijke
bewoner van Peru; 108. Arabische vorst; 110. weg met bomen;
114. zet of por; 118. landbouwuniversiteit (afk.); 120. onzes
inziens (afk.); 122. uitroep van vreugde; 124. maanstand (afk.).
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In deze Ernst en Bobbie Show staat
de opening van het geheel verbouwde politiebureau centraal. En niemand
minder dan de koningin komt de opening verrichten. Tot zover gaat alles
goed, maar dan vinden Ernst en Bobbie op de pas verbouwde zolder een
kluis... Wat zit er in die kluis? En waardoor komen die twee soepkippen na
het vinden van de kluis zó in de problemen? Gelukkig weten Ernst en
Bobbie het probleem op hun geheel
eigen wijze weer op te lossen.

Doe
mee
...en maak kans op

127

82

Genre: Jeugd12-6-2011 20:35:55
Speeldata: Woensdag 1 februari 2012
Plot: Paniek op het politiebureau!
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Er is iets merkwaardigs met de mensheid aan de hand. Nederland verkinderdagverblijfiseert, maar tegelijkertijd ververzorgingshuist het ook. Je
ziet mensen tot ver na hun dertigste
op fopspenen zuigen, en tegelijkertijd
zie je ze op hun veertigste al oud, chagrijnig en zuur worden. En maar zeuren, al die vroegbejaarden, dat het
vroeger allemaal beter was. Dat er
toen nog niemand comazoop of partydrugte, strandrelde of dierenbeulde.
Maar wij weten wel beter. Bij de oude
Grieken was comazuipen al een volkssport, het is Socrates’ dood geworden.

ERNST, BOBBIE
EN DE REST

84

108

114

Horizontaal
1. winterkost; 7. wintermaand; 13. onfris; 14. jongensnaam; 15.
godin van het onheil; 17. Europeaan; 19. buitenrand van een
wiel; 21. plaats in Gelderland; 23. frisdrank met kinine; 24. maanstand (afk.); 25. internationaal autokenteken IJsland; 26. uitbouw
aan een huis; 27. Frans voegwoord; 28. gedroogd gras; 30.
hemellichaam; 32. oude lengtemaat; 33. Amerikaanse staat; 35.
reusachtig; 39. Surinaams volksgeloof; 42. druk van een boek of
krant; 45. Frans lidwoord; 46. takje aan een stam bevestigen; 48.
vlaktemaat; 49. molentrechter; 51. inhoudsmaat (afk.); 52. officieel ere- of rangteken; 55. wederom; 57. houten wig; 59. (gewapend) geleide; 62. homoseksueel; 63. zuiver gewicht; 65. duw of
stoot; 66. streek in Noord-Brabant; 70. eveneens; 71. meisjesnaam; 72. Nederlandse filosoof en wijsgeer; 76. sprookjesland
met tovenaar; 77. knevel; 79. de epische gedichten; 82. tegen (in
samenstelling); 84. United Nations (afk.); 85. gesloten glazen
veranda; 88. welpenleidster; 90. meisjesnaam; 92. iemand die
alleen aan zichzelf denkt; 95. romanum imperium (afk.); 96.
makkelijk breekbaar; 98. ontkenning; 99. iedere; 101. deel van
bijbel (afk.); 102. loshangend bovenkledingstuk; 103. Germaans
volk; 106. vrije verdediger bij voetbal; 109. mannequin; 111.
meisjesnaam; 112. Raad voor Economische Aangelegenheden
(afk.); 113. argument; 115. Pan American Airways (afk.); 116.
Iers republikeins leger (afk.); 117. bijbelse hoge priester; 119.
vouw in een stof; 121. land in Zuid-Amerika; 123. zeewier; 125.
louwmaand; 126. één januari; 127. traditioneel kerstgerecht.
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VINCENT BIJLO
Genre: Cabaret
Speeldata: Zaterdag 28 januari 2012
Plot: De cultuuroptimist
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Jukebox on tour is een spectaculaire
muzikale show waarin de meest bekende Jukebox hits aller tijden centraal staan. Benny’s Big Show Orchestra is op dit moment het grootste, reizende, showorkest van ons land. Een
schitterend en imponerend orkest van
topkwaliteit ! Kenmerkend voor dit orkest is de veelzijdigheid, het enthousiasme en de energie waarmee de musici en vocalisten van het orkest garant
staan voor een wervelende en verrassende show. Ben Cramer en Maggie
MacNeal stappen niet alleen met hun
eigen hits terug in de tijd, maar zullen ook hun eigen verrassende keuzes
maken uit de grote Jukebox hits.

Genre: Toneel
Speeldata: Vrijdag 27 januari 2012
Plot: Een tragikomedie over dromers,
oplichters en afpersers. Met Bram van
der Vlugt, Ingeborg Elzevier en Wouter de Jong.

BESTEL UW KAARTEN VIA
WWW.CROWNTHEATERAALSMEER.NL
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Genre: Muziek
Speeldata: Vrijdag 20 januari 2012
Plot: Jukebox on tour, met
Ben Cramer en Maggie MacNeal.

EMMA´S FEEST

PUZZEL

CrownFlyer.indd 1
15

BENNY´S BIG SHOW
ORCHESTRA
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Oplossing: _____________________________________
Crown Theater Aalsmeer opent haar deuren.

_____________________________________
Aalsmeer heeft een eigen theater.

Gevestigd in het complex van de voormalige Aalsmeer stud

Een schitterende zaal die plaats biedt bij grote voorstellinge
_____________________________________

Naam:
Adres:

bezoekers en bij kleinere voorstellingen aan 550 bezoekers
Helaas was het theater vele jaren niet toegankelijk voor het
Maar daar is verandering in gebracht.
_____________________________________
De stichting Crown Theater Aalsmeer is opgericht.
Deze Stichting heeft vele voorstellingen geboekt die alle ku
_____________________________________
bezocht door de inwoners van Aalsmeer, de gehele regio e
uit heel Nederland.

_____________________________________

Zowel muziekconcerten, toneel, cabaret, musical als kinder

Telnr:

zullen het theaterseizoen 2011-2012 te bezoeken zijn voor ie
_____________________________________

Inleveren kan

24
74

Visserstraat

Een prachtig programma wordt geboden voor jong en oud.
Vele bekende muzikanten acteurs en actrices zullen op het
theater.
tot maandag 2 januari 2012 bij:

Alle informatie kunt u terugvinden op www.crowntheateraa
via deze site uw kaarten bestellen.
Graag nodigen wij u uit een keuze te maken uit ons aanbod
te bezoeken.
10,
Wij1431
heten u GJ
van Aalsmeer
harte welkom.
Natuurlijk kunt u ook vrienden van het theater worden. U wo
op de hoogte gehouden van leuke voorstellingen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar : info@crowntheat
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Kentekenplaten
gestolen!

Rijsenhout levert zwaar in door
bezuinigingen openbaar vervoer
Rijsenhout - De inwoners van Rijsenhout zijn zwaar getroffen door
veranderingen in het vervoersschema van Connexxion. Per 11 december is de busverbinding van lijn 178,
vice versa Aalsmeer en Hoofddorp
komen te vervallen. Hiervoor in de
plaats komt lijn 163 die Rijsenhout
alleen nog verbindt met Hoofddorp en dan alleen nog via Schiphol Rijk en De Hoek. Dit betekent
dat er na minimaal 60 jaar geen
rechtstreekse busverbinding meer
met Aalsmeer is. Dit terwijl Rijsenhout toch altijd sterk Aalsmeer georiënteerd is geweest en nog steeds
is. Veel jeugd gaat in Aalsmeer naar
het Wellandcollege en verder naar
scholen in Amstelveen en Uithoorn.
Vooral ook veel ouderen die zelf
geen vervoer hebben gaan met de
bus naar Aalsmeer. Voor scholieren
die naar Hoofddorp en Nieuw Vennep moeten verdubbelt de reistijd.
Daarbij komt nog dat buslijn 178
in de spits een half uur dienst was
en de nieuwe lijn 163 slechts een
uur dienst. Dit betekent in veel gevallen dat leerlingen verplicht zijn
veel te vroeg van huis te gaan en
lang op een plein of in de omgeving
van school te moeten rondhangen.
De half uur dienst in de spits was

zo goed bezet, dat ook gevreesd
wordt voor overvolle bussen. “Het
is toch eigenlijk te zot voor woorden, dat halverwege een schoolseizoen binnen 3 weken na bekendmaking een nieuw vervoersschema ingevoerd mag worden. Ouders kiezen bewust voor scholen
die met bestaand openbaar vervoer
goed te bereiken zijn en dan in eens
oeps, pech gehad”, aldus de Dorpsraad in een reactie. “Er is geen enkel informatie en/of inspraakmoment geweest, zoals we dat van onze overheid gewend zijn en die als
omgangsvorm zelfs in een convenant tussen Gemeente en Dorps–
en Wijkraden van de Haarlemmermeer is vastgelegd.” De Dorpsraad
is ervan overtuigd, dat als bepaalde lijnen rendabeler moeten worden er ook nog voldoende mogelijkheden binnen een aanpassing
van het schema van lijn 178 zou zijn,
met behoud van het service niveau.
De Dorpsraad van Rijsenhout daagt
dan ook alle verantwoordelijken uit
dit eens te bekijken, om zodoende
veel schade, ook op langere termijn
aan Rijsenhout, te voorkomen. “Wie
wil er nog in een dorp wonen met
zo slecht openbaar vervoer?”, besluit de Dorpsraad in haar pleidooi.

Stichting Urgente Noden
Aalsmeer opgericht!
Aalsmeer - In november 2011 hebben zes enthousiaste en sociaal bewogen Aalsmeerders de handen in
elkaar geslagen en het noodhulpbureau: Stichting Urgente Noden
Aalsmeer (SUNA) opgericht. Het
doel van de stichting is om mensen
in Aalsmeer en Kudelstaart te steunen die, ondanks alle wettelijke regelingen, tussen wal en schip dreigen te raken. Het noodhulpbureau
zal niet zelf contact hebben met de
mensen die hulp nodig hebben. Dit
kan uitsluitend gedaan worden door
een hulpverlener of hulpverlenende
instantie zoals artsen, maatschappelijk werk, thuiszorg, Vita Welzijn
en Advies, etc. Deze hulpverleners
kunnen de problemen bij het Noodhulpbureau aangeven waarna het
bureau kijkt of directe hulp noodzakelijk is. Wethouder Ad Verburg: “Ik
ben erg blij met de oprichting van
het Noodhulpbureau. In 2008 heeft
gemeenteraad besloten om een reserve voor het minimabeleid in te

stellen. Dit bedrag kwam van een
afkoopsom van CAIW. Daarbij heeft
de gemeenteraad besloten dat uit
solidariteitsoverwegingen het belangrijk was dat een deel van deze reserve beschikbaar bleef voor
de minima of voor mensen die net
buiten de bijstandsregeling vallen.
De gemeente Aalsmeer heeft voor
de komende jaren 15.000 euro beschikbaar gesteld.”
Landelijke Stichting
Zeker 70 duizend huishoudens in
Nederland komen jaarlijks in een
urgente noodsituatie, terwijl voorliggende voorzieningen, zoals de
Wet Werk en Bijstand niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Om een achtervang te zijn voor deze schrijnende situaties is landelijk de Stichting Samenwerking Urgente Noden
(SSUN) opgericht. In veel steden
en dorpen zijn al plaatselijke noodhulpbureaus opgericht. Daar sluit
Aalsmeer zich nu bij aan.

Wijziging bij overeenkomst
project Mijnsheerlyckheid
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg,
Martin van Dolderen directeur van
Mijnsheerlyckheid beheer bv namens Bam (bouwer en projectontwikkelaar) en Lex Roders, directeur van Mijnsheerlyckheid beheer
bv namens Habion (woningcorporatie voor ouderen en projectontwikkelaar) ondertekenden een zogenaamde allonge (wijziging) bij de
gronduitgifte en realisatieovereenkomst van het project Mijnsheerlyckheid. De realisatieovereenkomst
was al in een eerder stadium door
partijen ondertekend.
Deze allonge was nodig in verband
met de wijzigingen in de bouwplannen voor blok B en Blok C (de drie
woongebouwen) in het centrum van
Kudelstaart. Na de ondertekening
van deze allonge, kan nu snel gestart worden met de planologische
procedure. Als alles meezit, kan dan
medio maart 2012 gestart worden
met de bouw. Dat is goed nieuws
voor de tientallen huurders en kopers van de appartementen in het
project Mijnsheerlyckheid, die hun
nieuwe woning zo snel mogelijk willen betrekken. De bouw wordt in
één keer begonnen en uitgevoerd;
er wordt dus niet in fasen gebouwd,
wat de overlast voor de omwonenden beperkt.
Herontwikkeling
Van de zomer is gestart met de herontwikkeling van het Project. Zestig

appartementen (blok B, Mijnsheerenhof) werden huur in plaats van
koop. Er worden ca 52 sociale huurwoningen toegevoegd. De toewijzingsvoorwaarden zoals die gelden
voor blok A zijn ook bij blok B van
kracht.Een ander deel van de koopappartementen (Blok C, ‘de drie van
Mijnsheerlyckheid’) werd gevarieerder, waardoor bijvoorbeeld ook starters hier een appartement konden
kopen. Het oorspronkelijke ontwerp
is, ondanks de nieuwe plannen, zowel stedenbouwkundig als architectonisch geheel intact gebleven. Bij
het nieuwe type woningen past het
ondergrondse parkeren niet meer,
dit wordt nu dus op het maaiveld
gerealiseerd. Voor blok C worden
44 niet openbare en 17 openbare
parkeerplaatsen aangelegd.Zowel
de gemeente Aalsmeer als Mijnsheerlyckheid CV hebben veel tijd en
energie geïnvesteerd in de herontwikkeling van het Project. De verkoop bleek een groot succes, zeker
gezien de slechte economische omstandigheden. Er is op dit moment
meer dan 80% van de koopappartementen verkocht. Wethouder Verburg: “De merendeel sociale huurappartementen en de koopappartementen voorzien blijkbaar in een
grote behoefte. Geweldig, ik kan
niet wachten tot er begonnen gaat
worden met bouwen, ook omdat de
lege plek in het hart van Kudelstaart
dan ingevuld gaat worden.”

Kudelstaart - In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 december
zijn van een auto de beide kentekenplaten gestolen. De Ford Fiesta
met kenteken 73-DJ-DJ stond geparkeerd in de Einsteinstraat. De
diefstal heeft tussen half zeven in de
avond en vier uur ‘s middags plaatsgevonden.

Sleutels weg

Kudelstaart - In de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 december
is ingebroken in een woning in de
Galvanistraat. Via de voordeur hebben dieven zich toegang tot het huis
verschaft. Er zijn sporen aangetroffen van een breekvoorwerp. Uit een
kastje zijn papieren gestolen en de
inbrekers zijn er vandoor gegaan
met een set sleutels. De inbraak
heeft tussen drie uur in de middag
en half drie in de vroege ochtend
plaatsgevonden.

Wethouder Van der Hoeven over impuls cultuureducatie op scholen:

“Kinderen kennis laten maken met
cultuur heeft prioriteit in ons beleid”
Aalsmeer - “Een fantastische basis om alle kinderen kennis te laten
maken met cultuur”, noemt wethouder Gertjan van der Hoeven de nieuwe impuls voor cultuureducatie op
alle basisscholen in de gemeente.
Van de provincie hebben Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn een bedrag
van 117.000 euro gekregen om een
structureel netwerk van culturele instellingen en basisscholen in de gemeenten op te richten. En deze financiële bijdrage past prima in het
nieuw te voeren cultuurbeleid door
de gemeente.
Er gaat weliswaar ook bezuinigd
worden, maar er is vooral gekozen
om de beschikbare gelden anders
in te zetten. Een bedrag van 30.000
euro heeft de gemeente structureel
gereserveerd voor cultuureducatie,
nog eens 30.000 euro mag de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer besteden aan een breed aanbod van
culturele activiteiten en 15.000 euro is in de begroting opgenomen om
andere culturele initiatieven te steunen. Het bedrag van 117.000 euro
wordt door de provincie gegeven als
impuls om gemeenten zelf de cultuureducatie ter hand te laten nemen. De provincie stopt namelijk
zelf met deze taak.
Inventariseren
Op dit moment zorgt het Loket Cultuureducatie Amstelveen voor een
cultuureducatief aanbod voor een
groot aantal scholen in haar gemeente. Dit Loket gaat een zelfde soort pakket ontwikkelen voor
Aalsmeer en Uithoorn. Aan het aanbod wordt uiteraard een eigen lokaal tintje gegeven. Wethouder Van

der Hoeven: “Door het ontwikkelen
van educatiepakketten voor scholen
willen wij kinderen kennis laten maken met allerlei culturele uitingen,
zowel in als buiten onze gemeente.”
Het komende jaar gaat het Loket in
Amstelveen verkenningen uitvoeren
en het lokale aanbod inventariseren.
Er gaat contact gezocht worden met
alle scholen en natuurlijk met allerlei culturele instellingen. “Met KCA,
de Hint, de bibliotheek, de Historische Tuin”, zegt Van der Hoeven
als voorbeeld. “We willen uiteindelijk lespakketten aanbieden die alle kinderen een kijkje geven in het
Aalsmeerse culturele leven.”
Verschillende leeftijden
De gemeente Amstelveen heeft
leerlijnen ontwikkeld voor verschillende leeftijden, voor de groepen 1
tot en met 3, 4 tot en met 6 en voor
de oudste leerlingen, de groepen 7
en 8. Ook in Aalsmeer zal het aanbod bestaan uit educatieve projecten voor verschillende leeftijden. Als
een en ander volgens planning verloopt, kunnen scholen vanaf 2013
zelf bepalen voor welke cultuureducatielessen zij kiezen. Hier hangt
dan wel een prijskaartje aan vast,
maar, zo zegt Van der Hoeven: “Het
is betaalbaar en er wordt door de
gemeente waar nodig subsidie verstrekt op voorwaarde dat de scholen
er zelf ook financiële middelen insteken.” Cultuureducatie op scholen
is overigens niet nieuw, wel nieuw is
het dat de gemeente complete pakketten gaat aanbieden. “Op sommige scholen wordt nu al veel aan cultuureducatie gedaan, andere besteden er minder aandacht aan. Het

vergt nu vaak ook veel voorbereidingstijd voor de leerkrachten. Door
de inzet van het Loket wordt de organisatie van de cultuureducatie
een stuk makkelijker. Scholen krijgen het in feite op een presenteerblaadje aangeboden”, vervolgt de
wethouder enthousiast.
Cultureel netwerk
Van het opzetten van een cultureel
netwerk zullen overigens niet alleen de scholen maar ook alle culturele instellingen kunnen profiteren.
Zij kunnen meer gelden genereren
door lessen te geven en de komst
naar hun instelling wordt laagdrempelig. Gertjan van der Hoeven denkt
in deze nog verder: “Ons doel is om
het onderwijs echt met sport en cultuur te verbinden. Daarvoor zetten we combinatiefunctionarissen
in.” Hij noemt weer een voorbeeld:
“De combinatiefunctionarissen ontwikkelen nu al samen met scholen,
buitenschoolse opvang en sportverenigingen een laagdrempelig sportaanbod. Dat kan natuurlijk ook met
culturele activiteiten. Met de naschoolse opvang gezamenlijk een
muziek- of een dansles volgen is
leuker en goedkoper en die eerste
kennismaking kan ertoe leiden dat
kinderen zelf verder gaan met verdiepingslessen.” De wethouder benadrukt tot slot dat deze impuls voor
cultuureducatie op scholen niet
voor slechts 1 jaar gaat gelden. “Het
is ons menens, de gemeente vindt
het echt belangrijk dat alle kinderen
structureel de mogelijkheid krijgen
om kennis te maken met cultuur.”
Door Jacqueline Kristelijn

4150 Waardevolle bomen
in de gemeente Aalsmeer

Aalsmeer - Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders een conceptlijst met 3200 gemeentelijke waardevolle bomen en
950 particuliere waardevolle bomen
vastgesteld. Bomen die op deze lijst
staan kunnen niet zonder kapvergunning gekapt worden. De lijst met
waardevolle bomen is vastgesteld in
het kader van de zogenaamde administratieve lastenverlichting voor
de inwoners. Een inwoner hoeft namelijk, na vaststelling van deze lijst,
voor het kappen van een boom die
niet op de lijst staat, geen kapvergunning meer aan te vragen. Op dit
moment moeten voor alle bomen
(zowel gemeentelijke als particuliere en al of niet waardevol) die op de
nominatie staan om gekapt te worden, kapvergunningen worden aangevraagd. De gemeente heeft eerst
in overleg met belangengroeperingen zoals de stichting MEP (Milieu-

Woningoverval
in Oude Meer

Oude Meer – Bij een overval op
een woning aan Ten Pol in Oude Meer, dinsdag 20 december, is
een bewoner van 54 gewond geraakt. Zowel de man als een 48-jarige vrouw werden in huis bedreigd
met een wapen. Het Overvallenteam
van politie Kennemerland onderzoekt de overval, die rond 18.50 uur
plaatsvond. Na de overval vluchtten de daders met onbekende buit.

Educatie-Politiek) en stichting Bovenlanden de criteria vastgesteld
voor waardevolle bomen. Zo moeten de bomen minstens 40 jaar oud
en vitaal zijn. Vervolgens zijn de bomen aan de hand van deze criteria
geïnventariseerd en is de conceptlijst van 4150 bomen vastgesteld.
Deze lijst is voor commentaar naar
de stichting MEP , stichting Bovenlanden, stichting Oud Aalsmeer en
naar de wijkraden gestuurd.
De reacties van deze organisaties
zijn inmiddels binnen en verwerkt.
Planning en inloop
Begin januari worden alle eigenaren van particuliere waardevolle bomen per brief geïnformeerd over het
feit dat één of meerdere bomen op
hun grond op de lijst van waardevolle bomen staan en wat dat voor
hen betekent. Ze worden ook uitgenodigd voor een inloopavond.

Daarna is niets meer vernomen van
hen, hoewel de politie direct de omgeving heeft afgeblokt en naar mogelijke verdachten heeft gezocht.
De afdeling Forensische Opsporing is ter plaatse geweest voor een
technische onderzoek. Mensen die
iets hebben gezien rond 18.50 uur
in de omgeving van Ten Pol of andere informatie over de overal hebben,
worden verzocht contact op te nemen met het Overvallenteam via het
nummer 0900 – 8844. Anoniem iets
melden kan ook, dan via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.

Op maandagavond 23 januari wordt
deze informatieavond georganiseerd in het gemeentehuis voor alle bewoners van Aalsmeer die meer
willen weten over de conceptlijst
waardevolle bomen, waar ze staan
en wat voor bomen het zijn. Bewoners en eigenaren van waardevolle
bomen kunnen op deze avond ook
hun ideeën en suggesties over de
lijst waardevolle bomen inleveren.
Na verwerking van deze commentaren wordt de definitieve lijst waardevolle bomen vastgesteld door het
college van B&W. Na deze vaststelling ontvangen alle bewoners met
een waardvolle boom op hun perceel, nóg een brief van de gemeente. Daarin worden de bewoners er
onder andere op gewezen dat de
mogelijkheid bestaat om bezwaar
te maken tegen het besluit om hun
boom als waardevolle boom aan te
merken.

Ongelukkige val
door gladheid
Aalsmeer - Op diverse plaatsen
was het maandagochtend 19 december flink glad. De bevroren plekken hebben tot diverse valpartijen
geleid. Op de kruising Bachlaan met
de Mozartlaan is een 24 jarige Kudelstaartse rond half tien ongelukkig gevallen door de gladheid. Met
verwondingen aan arm, schouder
en been is de Kudelstaartse naar
het ziekenhuis gebracht.

Woninginbraak
op Hornweg

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
16 op zaterdag 17 december is ingebroken in een woning aan de Hornweg. Via een raam aan de achterzijde hebben de dieven zich toegang
tot het huis verschaft. Er zijn sporen aangetroffen van een breekijzer.
De gehele woning is doorzocht. Nog
niet bekend is of er goederen zijn
gestolen.

Bromfiets gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 14 december is tussen half een in de
nacht en zeven uur ‘s ochtends een
bromfiets gestolen uit een tuin in
de Gouden Regenstraat. Het betreft een Piaggio Zip met kenteken
D209-DR. De bromfiets stond afgesloten met het stuurslot en een kettingslot.

Autobanden lek
gestoken

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag
16 op zaterdag 17 zijn van een in de
Spoorlaan geparkeerde auto twee
banden lek gestoken. In de middag
ontdekte de eigenaresse de platte
banden. De daders zijn onbekend.

Voetganger door
auto geschept

Aalsmeer - Op de Legmeerdijk, ter
hoogte van de bushalte bij de Hornweg, is op maandag 19 december rond half zes in de avond een
13 jarige jongen uit Amstelveen geschept door een auto. De bestuurder van de wagen, een 56 jarige
man uit Hoogmade, heeft door het
slechte, regenachtige weer waarschijnlijk de jongen over het hoofd
gezien. De jongen is met een gebroken linkerbeen en een gebroken linkerarm naar het VU-ziekenhuis vervoerd.

Perceel aangekocht
voor ‘Noordvork’
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft in het
kader van de herontwikkeling van
het plangebied ‘huidige tracé N201’
een perceel grond gekocht aan de
Stommeerkade.
Het gaat om een oppervlak van
1.584 m². Met de aankoop van de
grond vervalt de Wet voorkeursrecht
gemeenten op dit perceel. Op het
terrein bevindt zich een loods die
wordt gehuurd door stichting Classic Cars. Door betaling van 27.500
euro stelt de gemeente de huurder
schadeloos.

Aanhoudingen na
woningoverval
Kudelstaart - Op donderdag 15
december om kwart over tien in de
avond heeft een overval plaatsgevonden in een woning aan de Kudelstaartseweg.
Een vrouw drong met vier personen het huis binnen en gooide een
traangasgranaat naar de bewoner.
Daarna gingen de overvallers er
vandoor met een tom-tom en de bewoner is een modum afhandig gemaakt. Het vijftal ging er vandoor in
een auto.
De politie Midden-Holland heeft
de vluchtauto uiteindelijk staande
kunnen houden. De overvallers zijn
aangehouden en inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris. Verder onderzoek wordt gepleegd door
de districtrecherche.
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Efficiëntere afvalwaterketen
door samenwerking
Aalsmeer - zorgt voor extremere
buien, waardoor rioleringen en zuiveringsinstallaties overbelast kunnen raken. Innovatieve technieken
maken het mogelijk naast energie
ook steeds meer waardevolle stoffen uit afvalwater terug te winnen.
En veel rioolstelsels en rioolwaterzuiveringinstallaties
verouderen,
waardoor de komende jaren grootschalige investeringen noodzakelijk
zijn. Overheden worden daardoor
uitgedaagd die watercyclus effectiever te beheersen als het gaat om
kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.
Met als resultaat het voorkomen
van wateroverlast, zorgen dat het
oppervlaktewater schoon blijft en
een beperkte tariefsontwikkeling.
Vijftien gemeenten uit de regio’s
Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek gaan daarom vanaf 2012 met
elkaar en het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht samenwerken aan inzamelen, transport en zuiveren van
afvalwater. Op 12 december hebben
de gemeenten en het waterschap
een intentieverklaring ondertekend

om hun afspraken te bevestigen. De
taken en bevoegdheden in de afvalwaterketen zijn in Nederland verdeeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater en het rioleringnet, het waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De samenwerking die nu ontstaat
is bedoeld om die activiteiten nog
beter op elkaar af te stemmen om
daarmee de kosten te beperken.
In de Amstel-, Gooi- en Vechtregio gaan de gemeenten en het waterschap dit doen door in 2012 een
aantal concrete projecten aan te
pakken. Tegelijk wordt bekeken hoe
ze al hun taken rond afvalwater, hemelwater en grondwater in de toekomst het beste kunnen organiseren. De deelnemende gemeenten zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Bussum, De Ronde Venen,
Diemen, Hilversum, Huizen, Muiden,
Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse
Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.

Ondertekening van de intentieverklaring met de verschillende wethouders en
dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Rooie Dorp en bouwen in
linten in Beraad en Raad

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 22 december, vindt de laatste
bijeenkomst van het Beraad en de
Raad dit jaar plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. De avond begint met het Beraad en op de agenda: Veilig stellen
van budgetten voor het jaar 2011,
weigeren projectbesluit voor wijziging van een tuinbouwkas in een
manege en vaststelling nota van uitgangspunten Rooie Dorp, Machineweg en beschikbaar stellen van een
krediet van 34.650 euro. Eigenaar
woningbouwvereniging Eigen Haard
heeft aangegeven dat de 44 woningen aan de Machineweg in toenemende mate niet meer bewoonbaar
zijn in verband met steeds slechter worden technische en bouwkundige staat. De woningen dienen te worden vervangen. Het college heeft aangegeven dat bij nieuwbouw nadrukkelijk aansluiting gezocht moet worden met het historische en esthetische karakter van het
gebied. De oude karakteristieke ele-

menten van de woningen dienen terug te komen. Vanavond vindt behandeling in eerste termijn plaats,
in het Beraad van 26 januari staat
de besluitvorming gepland. Daarna
gaan de procedures in werking gezet worden. De verwachting is dat
begin 2013 aangevangen kan worden met nieuw bouwen. Na de rondvraag wordt het Beraad gesloten en
na een korte pauze wordt aangevangen met de Raad. Na opening door
voorzitter Pieter Litjens wordt gesproken over de Nota Reserves en
Voorzieningen, het vaststellen van
de Nota van Uitgangspunten voor
het project Zuiderkerk en de vergaderavond wordt besloten met de behandeling in derde termijn en besluitvorming van de Nota ruimtelijke beoordeling over bouwen in de
linten van de gemeente. Het beleid
heeft als doel de ruimtelijke eenheid
binnen de linten te bevorderen met
behoud van de karakteristieke kenmerken, zoals de diversiteit in architectuur. De sluiting van de vergaderavond is gepland om circa half elf.

ingezonden
Niet geschikt voor twee richtingen..
Regelmatig verbaas ik mij over het
verkeer in de Seringenstraat. Het
ene moment is het een racebaan,
het volgende moment is het een polonaise van auto’s en vrachtauto’s
met daartussendoor laverende fietsers. Vanochtend verbaasde ik over
twee vrachtauto’s die de straat uit
wilden rijden naar de Van Cleefkade. Aangezien ik net zelf met de auto de straat in wilde rijden zuchtte
ik nogmaals diep om het feit dat er
vrachtauto’s doorheen moeten en
zette mijn auto in z’n achteruit om
de vrachtauto’s ruimte te geven. Ik
werd vriendelijk bedankt door de
chauffeuse; echter bij het nemen
van de bocht nam ze door het uitzwenken van de achterkant van de
vrachtauto een geparkeerde auto

mee. Deze werd volledig opzij gedrukt en zwaar beschadigd. Het gaat
me niet zozeer om bovenstaande situatie. Echter wij hebben zelf ook al
eens een uitwijkende vrachtauto in
onze geparkeerde auto gehad. En
onze spiegel is ook al eens aan gort
gereden. Kortom, de Seringenstraat
blijkt echt niet geschikt voor tweerichtingsverkeer. En ik denk dat wij
niet de enige zijn met schade, sterker nog: ik heb wel meer gesneuvelde spiegels gezien in de afgelopen tijd. Jammer dat de gemeente
geen zin heeft om iets aan de straat
te veranderen...
Jeroen van Dillewijn
Seringenstraat 23
dillymail@hotmail.com

Prullenbakken en brengparkjes dicht

Meerlanden komt dag later!
Aalsmeer - De dagen rond Kerst
en Oud en Nieuw staan in het teken
van gezelligheid bij de kerstboom,
oliebollen en vuurwerk. Maar ook
van een aantal maatregelen omtrent
de afvalinzameling in de gemeente. Vuurwerk is leuk! Maar niet als
brandbom in containers. En zeker
niet als weigeraar op straat, die ontploft in nieuwsgierige kinderhandjes. Zorg dat vuurwerkresten meteen opgeruimd worden en geef het
net als gewoon huisvuil mee aan De
Meerlanden.
Om mogelijk brandgevaar door het

vele vuurwerk te voorkomen sluit
De Meerlanden alle prullenbakken
en brengparkjes af. Bovengrondse
plastic containers worden weggehaald. De glasbakken kunnen wel
gebruikt worden.
De Meerlanden stelt het zeer op
prijs wanneer papier en ander afval wordt bewaard tot begin januari. In de eerste week van 2012 worden alle containers weer geopend.
Volgende week zamelt De Meerlanden gewoon nog het rest- en gft-afval in, maar let op: In alle wijken één
dag later!

Rijverbod van
wel 24 uur!

Aalsmeer - Op zondag 18 december, even over half vijf in de middag,
is in de Schoolstraat een 39 jarige
man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De man zat
achter het stuur van een auto met
draaiende motor. Toen surveillerende agenten polshoogte gingen nemen bij de inzittenden werd alcohol
geroken. De bestuurder kwam niet
goed uit zijn woorden en blies een f
van fout. In het politiebureau is vervolgens een ademanalysetest afgenomen. De 39 jarige heeft een proces-verbaal gekregen en een rijverbod van wel 24 uur.

Grote schade
door vuurwerk

Bloemen en gelukwens voor 60 jaar getrouwd echtpaar

IJs en ijskoud op bruiloft van
Joris en Jopie Kniep in 1951!
Aalsmeer - Het was ijs en ijskoud
op 13 december 1951 toen Joris
Kniep en Jopie Veuger elkaar het jawoord gaven in het gemeentehuis.
Afgelopen donderdag was het somber en regenachtig, maar niet in de
woning van dit zestig jaar getrouwde echtpaar. Burgemeester Pieter Litjens arriveerde met een mooi
boeket bloemen om hen namens
het gemeentebestuur te feliciteren.
En in de vroege ochtend was al een
gelukwens van Hare Majesteit de
Koningin ontvangen. Liefde op het
eerste gezicht was het overigens
niet bij dit echtpaar.
De twee ontmoette elkaar via vrienden in zwembad De Viba. “Ik vond
hem onuitstaanbaar”, zegt de van
oorsprong uit IJmuiden afkomstige bruid. “Ik was ook wel een verwend mannetje, was een nakomertje”, verduidelijkt Joris. In de oorlog
moesten Jopie en haar ouders weg
uit IJmuiden. Gekozen werd voor
Aalsmeer, omdat hier al veel familieleden woonden. Jopie trok in bij
haar grootmoeder en werd opge-

roepen om voor de Duitsers schoon
te gaan maken in het klooster. “Ik
heb toen zelf snel een baan geregeld, bij het postkantoor.” Hier zag
Joris na de oorlog zijn aanstaande
bruid weer voor het eerst. Na diverse afspraakjes groeide de vriendschap en besloten (voluit) WillemJoris en Johanna Alida samen te
trouwen.
De vader van Joris had een ark voor
het kersverse paar gekocht en in de
sloot bij De Vlijt hebben de twee zeven jaren lang met heel veel plezier
gewoond. Ze kregen twee kinderen,
een zoon en een dochter, en dus
moest aan verhuizen gedacht worden. Opnieuw bracht de vader van
Joris, oprichter van de Aalsmeerse Melk Centrale, de oplossing. Hij
bouwde een dubbelwoonhuis in de
Ophelialaan en hier woont het diamanten echtpaar nog altijd naar
volle tevredenheid. Grootste hobby van Joris is lezen en zijn eerste
baantje was niet verwonderlijk in
een boekwinkel, een wetenschap-

pelijke boekhandel in het hartje van
Amsterdam. Om verder te komen
op de maatschappelijke ladder studeerde hij naast zijn werk wiskunde. “Elke dag na het werk de boeken op tafel.” Wel met succes, Joris slaagde in 1 keer en werd wiskundeleraar. Op verschillende scholen in Amsterdam heeft hij les gegeven. Joris heeft zich altijd thuis gevoeld in de hoofdstad. “Ik ben dan
wel een geboren Aalsmeerder, maar
mijn vrouw is eigenlijk meer verbonden met Aalsmeer.”
Inmiddels heeft het echtpaar vijf
kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en een vierde is op komst.
Vervelen doen Joris en Jopie zich
absoluut niet. Hij houdt van fotograferen, wandelen en fietsen en
zij knutselt graag. “Ze maakt hele mooie kaarten. Ze zijn geliefd bij
de hele familie.” De nu 88 jarige Joris en 86 jarige Jopie kijken terug op
een fijn leven met elkaar en hun familie. “We hebben een goed leven.”
Door Jacqueline Kristelijn

Colleges Aalsmeer en Amstelveen:

“Ambtelijke samenwerking
levert voordeel voor toekomst”
Aalsmeer - De colleges van burgemeester en wethouders van
Aalsmeer en Amstelveen hebben
dinsdag 20 december besloten om
de voorgenomen ambtelijke samenwerking tussen beide gemeentes
goed te keuren. De twee gemeenteraden nemen begin 2012 hun besluit. Na hun beider goedkeuring is
de ambtelijke samenwerking vanaf 1
januari 2013 een feit. “De voorgenomen samenwerking levert een winwin situatie op”, aldus de bestuurders. “Er wordt bespaard op de uitvoeringskosten en er wordt een hoger niveau van dienstverlening bereikt.” Daarnaast maken beide ambtelijke organisaties zich op om met
vertrouwen de toekomst tegemoet
te treden. “In tijden van bezuinigingen, opgelegd door het Rijk, is het
verstandig om een robuuste organi-

satie op te bouwen”, verkondigt burgemeester Van Zanen van Amstelveen. “Je kunt beter het dak repareren als de zon schijnt”, vult burgemeester Litjens van Aalsmeer aan.
In 2010 hebben beide colleges besloten de mogelijkheid tot samenwerking te onderzoeken. Uitvoerig
is gekeken naar de besparingsmogelijkheden en de manier waarop de
organisatie moet gaan samenwerken. Inmiddels zijn de plannen beschreven en aan de ondernemingsraden voorgelegd. Na het positieve advies hebben de colleges besloten om de plannen aan de beide raden voor te leggen. In februari wordt een besluit van de beide
raden (ieder afzonderlijk) verwacht.
Beide gemeenten zullen zelfstandig
blijven voortbestaan, met een eigen
raad en een eigen college van bur-

gemeester en wethouders. De ambtelijke uitvoering van de bestuursbesluiten worden vanaf 2013 uitgevoerd door de centrumgemeente Amstelveen. Het jaar 2012 wordt
gebruikt als overgangsjaar van alle
Aalsmeerse ambtenaren naar Amstelveen. Delen van het Aalsmeerse
ambtenarenapparaat zullen komend
jaar stap-voor-stap overgaan.
Publieksbalie in Aalsmeer
Voor de inwoners verandert er niets.
Aalsmeerse inwoners zullen in het
transitiejaar en na de samenvoeging, net als nu het geval is, op het
gemeentehuis in Aalsmeer terecht
kunnen bij de publieksbalie voor alle dienstverlening. Denk hierbij aan
paspoorten, rijbewijzen, vergunningen en onder andere WMO-voorzieningen.

Gertjan van der Hoeven plant 1e boom
met kinderen BSO Lievepop Oosteinde
Aalsmeer - De weergoden waren
wethouder Gertjan van der Hoeven, de kinderen van BSO Lievepop
en vertegenwoordigers van wijkraad Oost op woensdag 14 december gunstig gezind. Net op het moment dat zij de eerste boom gingen
planten aan de Atalantalaan was
er even geen regen en geen harde
wind. De geplante magnolia kobus
is de eerste in een reeks van 180
extra bomen die in Aalsmeer-Oost
worden geplant. De extra bomen
gaan geplant worden in de Vlinderwijk en Vissenwijk en langs de Catharina Amalialaan. Gertjan van der
Hoeven: “Het is leuk werk om een
boom te planten en zeker om dat
samen met zes vrolijke kinderen te
doen. De kinderen waren ook blij
met het tasje met bloembollen dat
ze na afloop kregen. Ik hoop dat ze
de bloembollen allemaal in de tui-

nen van Nieuw-Oosteinde planten,
dan wordt het daar van het voorjaar nog fleuriger.“ De 180 bomen
worden geplant op verzoek van de
bewoners van deze wijken. Omdat
de woonwijk Nieuw-Oosteinde zijn
voltooiing nadert, is aan bewoners
middels een enquête gevraagd welke wensen zij nog hadden voor de
inrichting van de openbare ruimte.

De bewoners gaven aan graag meer
groen in de vorm van extra bomen
te willen. De 180 bomen worden
volgens planning nog dit plantseizoen (tussen 1 november en 1 april)
geplant. Het gaat om 56 elzen, 48
essen, 8 moerascypressen, 3 watercypressen, 6 amberbomen, 6 magnolia’s, 50 knotwilgen en 4 treurwilgen.

Aalsmeer - Rond half twee in de
nacht van zondag 18 op maandag
19 december is met vuurwerk grote
schade aangericht aan een winkelpui op het Raadhuisplein. Het raam
en het kozijn zijn door vuurwerkbommen ontzet. Door de vernieling en de enorme klap is het alarm
afgegaan. De schade bedraagt
103.000 euro. De politie zoekt getuigen. Wie de vandalen heeft gezien, wordt verzocht te bellen naar
0900-8844.

Potloodventer
weer actief

Aalsmeer - Op zaterdag 17 december rond elf uur in de avond is op
de parkeerplaats bij de Dreef, nabij het tankstation, een inwoonster
aangesproken door een wat oudere
man. De man stelde enkele seksueel getinte vragen, deed vervolgens
zijn broek naar beneden en begon
te masturberen. De vrouw heeft zich
snel uit de voeten gemaakt. De man
heeft een blanke huid, is tussen de
50 en 60 jaar oud, droeg donkerblauwe kleding, een muts of een pet
en droeg een bril. Wie meer informatie heeft, kan dit melden bij de
politie via 0900-8844.

Bekeuringen na
transportcontrole
Aalsmeer - Op donderdag 15 december heeft de politie in samenwerking met de Inspectie Verkeer
en Waterstaat en het Korps Landelijke Politie Diensten een grootschalige transportcontrole gehouden op de Dreef. Tussen drie uur in
de middag en tien uur ‘s avonds zijn
in totaal zestien vrachtwagens uitvoering gecontroleerd. Er zijn tien
blaastesten afgenomen. Vier chauffeurs hebben een bekeuring gekregen vanwege overschrijding van de
tachograaf en manipulatie met de
tachograaf.

Wie, oh, wie?
Aalsmeer - “Wie heeft mij op
maandagochtend 19 december
rond 8.30 uur aangereden in de Ophelialaan bij het Seringenpark net
voor de versmalling voor de Sportlaan? Ik reed hier in mijn scootmobiel op weg naar school met mijn
dochtertje van 4 achterop in een zitje. Helaas is de bestuurder van een
grijze auto, na tegen ons aangereden te zijn en vervolgens tegen de
paaltjes, doorgereden. Ik hoop iets
te horen van de vrouwelijke bestuurder van de grijze auto.”
Ilona Kock, tel. 0297-786780.

Rijbewijs ingevorderd

Te hard rijden,
teveel alcohol

Aalsmeer - Op zondag 18 december, even voor half tien in de avond,
is een 20 jarige buitenlandse inwoner aangehouden wegens overtreding van de maximum snelheid, het
negeren van een stoplicht en rijden
onder invloed van alcohol. Surveillerende agenten zagen de bestuurder
rijden in de Ophelialaan.
Op de Stommeerweg werd vervolgens het gas fors ingetrapt en reed
de automobilist richting Kudelstaart.
Bij de watertoren reed hij door terwijl het stoplicht op rood stond. De
achtervolging ging verder, want
naast de hoge snelheid constateerden de agenten dat de bestuurder
allebei de weghelften gebruikte. Op
de Kudelstaartseweg is de 20 jarige tot stoppen gemaand. Er werd alcohol geroken. In het politiebureau
stokte het ademanalyseapparaat bij
920 Ugl. Het rijbewijs van de inwoner is ingevorderd.
Tevens zijn bekeuringen uitgeschreven voor de andere twee overtredingen.
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Succes voor musical ‘Het Verhaal’
bij Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - De Doopsgezinde Gemeente vierde kerst voor de kinderen. Zondagmiddag 18 december voor de allerjongsten en ’s
avonds was de musicalgroep aan
de beurt. Drie spoorzoekers openen
hun zoektocht naar de koning. Ze
vragen het aan voorbijgangers en
speuren wat al die aanwijzingen betekenen. Henk-Jan, Wessel en Sophie schitteren in de speurrap, terwijl Bryce op het podium zijn moves
maakt. De familie neemt plaats in de
auto op weg naar het hotel van oudtante Gerda. Inge speelt die rol met
verve. Geen kleinigheid met zoveel
tekst. Datzelfde geldt voor hotelkok
Omar, gespeeld door Nina. Kerst
wordt met de hele familie gevierd.
De bedieningsdames lopen op met
een compleet gedekte tafel. Verrassing! Het kerstdiner kan beginnen.
Kok Omar blijkt een afstammeling
van de koningen te zijn die ooit bij

Jezus kwamen kijken in de stal. Zo
staat hotel De Herbergh op de plek
van de stal, waar Jozef en Maria tijdens de geboorte van Jezus resideerden. Ook de spoorzoekers kwamen in de stal uit. Jezus is de koning
waar ze naar op zoek zijn. Het is verbazingwekkend hoe de kinderen alle aanwijzingen en verkleedpartijen zich eigen hebben gemaakt in
de korte oefenperiode. Er staat een
uur musical, show, zang, enthousiasme en energie op het podium van
de Doopsgezinde Gemeente in de
Zijdstraat. De vele liedjes klinken
voluit en zuiver gezongen. Het decor maakt de enscenering compleet
en af. Twee keer mochten de kleine acteurs de reprise van het laatste lied na een groot applaus zingen! Volgend jaar: De aanwezigen
en spelers kunnen vast niet wachten, maar eerst voor iedereen een
gezellige kerst.

Groep 8 De Hoeksteen
behaalt EHBO-diploma
Aalsmeer - Op vrijdag 16 december
werden de EHBO-lessen op PC basisschool De Hoeksteen afgerond met
het examen. Vanaf de zomervakantie werd wekelijks lesgegeven door
de dames Van Veen en Alderden.
De leerlingen werden opgeleid tot
Jeugd-EHBO’er. Tijdens de praktijklessen werden verbanden aangelegd

en werden slachtoffers in de stabiele
zijligging geplaatst. Mede dankzij het
enthousiasme van de docenten werden de EHBO-lessen door de leerlingen hoog gewaardeerd. Aan het einde van de dag konden 27 diploma’s
worden afgegeven. De docenten Van
Veen en Alderden zijn door de school
in de bloemetjes gezet.

RKDES F5 najaarskampioen
Kudelstaart – Afgelopen zaterdag
is de F5 van RKDES kampioen geworden. Na tegen iedere club uit de
poule gespeeld te hebben, hadden
de Kudelstaaarters de meeste punten vergaard. De F5 bestaat uit de
doelmannen Jens, Vincent en Mick,
om en om stonden zij op doel en deden dat alle 3 uitstekend. De verdediging bestaat uit Jilles en twee van
de keepers. Ook Jilles is een fantastische sluitpost, zo laat hij elke week
zien. Op het middenveld staan Mylo,
Luuk en Riley hun mannetje en zeker de laatste wedstrijden werd er
goed gecombineerd. Dan de twee

spitsen, Wout en Xylan. Zij maakten samen bijna 40 doelpunten en
waren voor menig tegenstander
een ware plaag. Na de laatste wedstrijd zijn de kampioenen gehuldigd
in de kantine van RKDES en kregen
zij naast patat en AA ook nog eens
een prachtige beker. Na de winterstop zullen de F5-tjes waarschijnlijk
hoger worden ingedeeld en zal het
toch niet zo makkelijk meer gaan.
Afscheid is genomen van Xylan. Hij
gaat de F3 versterken. Als iedereen
er weer net zo veel zin heeft als in de
afgelopen najaarscompetitie, dan
komt het dik in orde.

Kerstsfeer Immanuëlschool
Jonge talenten op Zevensprong
Rijsenhout - Tijdens de kerstperiode treden er iedere ochtend enkele leerlingen voor schooltijd op in
de grote zaal van O.B.S. De Zevensprong. Kerstliedjes worden gezongen en/of gespeeld en alle belangstellenden zijn bijzonder enthousiast.
Zoveel jong talent te mogen beluisteren op de vroege ochtend is zeker
hartverwarmend. Ouders en leer-

lingen komen in deze donkere dagen voor kerst steeds eerder naar
school om van al dat jong talent te
kunnen genieten. Viool, saxofoon,
heldere of zachte kinderstemmen:
wat heeft de school veel talenten in
huis! Het is echt volop genieten! Af
en toe beginnen de toeschouwers
spontaan mee te zingen en iedereen vindt het jammer als de voorstelling is afgelopen.

Kinderfilmfestival in Amstelveen
Amstelveen – De Schouwburg en
de Cinema pakken groot uit in de
kerstvakantie. Van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari is het kinderfilmfestival weer in de
bioscoop met bijna 70 filmvertoningen in twee zalen. In de kerstvakantie zijn elke dag (behalve op zondag
25 december, zondag 1 en maandag
2 januari) minimaal vier jeugd- en
familiefilms te zien. Zo draaien bijvoorbeeld Dolfje Weerwolfje, Happy
Feet 2, De gelaarsde kat, Mega Mindy en de snoepbaron en de avonturen van Kuifje: Het geheim van de
Eenhoorn en Razend. Ook kunnen
de peuters en kleuters weer naar de
bioscoop. Op woensdag 4 januari
draait om 13.00 en 15.00 uur Orla de
Kikkerslikker. Het licht gaat niet helemaal uit en het geluid staat niet zo
hard. Na afloop ontvangen de klei-

ne bezoekers een ‘ik ben naar de
film geweest’ diploma. Naast heel
veel films is in Schouwburg Amstelveen in de kerstvakantie een aantal mooie familievoorstellingen te
zien. Maandag 26 december brengt
de Toneelmakerij de voorstelling De
Boevenkoning (8+). Woensdag 28
december om 13.00 en 16.15 uur is
het weer tijd voor het Wintercircus
(4+) van Martin Hanson. Donderdag 5 januari SpangaS Live! (9+) om
15.00 en 19.00 uur. Zaterdag 7 januari 15.00 en 19.30 uur Hoe overleef
ik (zonder) liefde (9+) naar het boek
van Francine Oomen. De kerstvakantie wordt afgesloten met Benjamin en de Wonderkussens (6+) van
Speeltheater Holland om 15.00 uur.
Kijk voor het complete programma
op www.cinemaamstelveen.nl en
www.schouwburgamstelveen.nl of

Kabouterkerstavontuur in
Amstelveens poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 24 december brengt Jacobus Wieman
voor iedereen vanaf 4 jaar de voorstelling ‘Kabouterkerstavontuur’. De
kerstvoorstelling met poppen gaat
over twee kabouter broertjes, hun
ijshuisje, een kacheltje, een verdwaalde hond, een gemene heks,
en een zelfgemaakte kerstboom! De
heks zoekt haar weggelopen hond.
Als blijkt dat zij hem als kerstdiner
wil gebruiken moet de kleine kabouter al zijn slimheid gebruiken
om de hond en het kerstfeest te redden. Heksen kunnen toveren, maar
met de juiste toverstaf kan de ka-

bouter het ook! Met een beetje geluk en natuurlijk de hulp van het publiek komt alles tot een goed einde.
De voorstelling begint om 14.30 uur.
Vis op het droge
Op donderdagmiddag 29 december
om 14.30 uur en op vrijdagochtend
30 december om 10.30 uur brengt
Irene Laros de voorstelling ‘Vis op
het droge’ in het Amstelveens Poppentheater. De toegangsprijs voor
alle voorstellingen bedraagt 8,50
euro per persoon. Reserveren kan
via 020-6450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Gezellige kerstoptredens
muziekschool Spelenderwijs
Kudelstaart - Afgelopen vrijdagavond zongen de meiden van de
zing- en swinggroepen van muziekschool Spelenderwijs uit Kudelstaart
vrolijke kerstliedjes in Tuincentrum
Het Oosten. Het was de bedoeling
dat het optreden plaats zou vinden
op de kerstmarkt in de Zijdstraat,
maar door het slechte weer kon
gelukkig uitgeweken worden naar
het tuincentrum. Naast het winkelend publiek dat verrast bleef staan
luisteren, waren ook vele ouders,
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s
en vrienden getuigen van het leuke optreden. Er was, onder leiding
van hun muziekdocente Irma Hogenboom-Zethof, iedere vrijdagmiddag geoefend op de kerstlied-

jes door Isabela, Josine, Willemijn,
Lotte, Rachèl, Jasmijn, Emma, Rebecca, Yrsa, Floor, Merel en Simone.
De gezellige kerstsfeer in het tuincentrum was een ideaal decor voor
het optreden. Aanstaande vrijdagmiddag 23 december om 16.00 uur
geven de leerlingen van muziekschool Spelenderwijs weer een gezellig kerstoptreden, maar dan bij
de muziekschool aan de Bilderdammerweg 116. Dan komen naast de
zing- en swinggroepen ook leerlingen aan de beurt die een muziekinstrument bespelen, zoals blokfluit,
cimbaal of piano. De toegang voor
dit optreden is gratis en iedereen,
die het leuk vindt om te komen kijken, is welkom.

Rijsenhout - Donderdagmiddag 15
december is er buiten geen kerstsfeer te ervaren, in tegendeel, guur,
nat en stormachtig weer. Maar zodra je de voet over de drempel zet
bij de Immanuëlschool in Rijsenhout, val je met je neus in de ‘kerstboter’. De school is van binnen
sfeervol versierd en verlicht en ondanks de verspreide kleine groepjes kinderen die allemaal druk bezig zijn met hun eigen individuele
activiteiten, straalt de school een
heerlijke warmte en rust uit. Voor
groep 4 van juf Ellen staat kerststukjes maken op het programma.
Met veel vers groen, natuurlijk uit
Rijsenhout zelf, in diverse tinten en
met prachtig potjes. De creativiteit
van de kinderen wordt op geen enkele wijze ingeperkt en zodoende
ontstaat er dan ook een grote di-

versiteit aan prachtige kerststukjes.
Tussendoor wordt even een pauze
genomen om te genieten van het
opvoeren van een musical door de
andere groep 4. Ook deze vorm van
expressie van de kinderen op de
Immanuëlschool krijgt alle ruimte
zich te ontwikkelen. In dit geval met
een korte musical waarin de kerstgedachte op een ludieke en speelse wijze tot uitdrukking wordt gebracht; Iedereen doet er toe en mag
er zijn! Op woensdagavond 21 december heeft in de kerk de jaarlijkse kerstviering plaats gevonden.
Het was een heerlijk feest voor zowel de kinderen en leerkrachten als
ouders en grootouders. Een prachtig moment om weer met elkaar de
saamhorigheid te ervaren die deze school zo prachtig weet te realiseren.

Chr. De Wegwijzer neemt
afscheid van juf Mariang
Aalsmeer -Na een lange carrière
van 42 jaar in het onderwijs heeft
Mariang van Mourik afscheid genomen van school en kinderen. Zij
maakt gebruik van de FPU en deelt
voortaan haar eigen tijd in op de
werkdagen. Het team en de kinderen van basisschool De Wegwijzer hadden voor haar een wervelend afscheid voorbereid onder het
thema: glamour en glitter. Mariang
van Mourik houdt van mooie dingen en ziet er zelf ook altijd perfect
uit. Dat is iets wat de school goed
kon gebruiken. Op donderdag 15
december is het afscheidsfeest gevierd. Mariang werd opgehaald met
een mooie klassieke auto. De kinderen vormden op het plein een erehaag langs de rode loper die voor
haar was uitgerold. Met een mooi
lied werd ze de school ingezongen. Daarna volgde een feestelijke
dag met wokshops voor de kinderen, een heerlijke lunch en een afscheidsfeest. Alle groepen hadden
iets voorbereid met het thema glamour. Er werd dus veel gezongen
eng gedanst. Ook was er een echte modeshow. In de middag had ook
de familie van Mariang van Mourik
zich bij haar gevoegd, zodat ook zij
konden genieten van de gezelligheid en optredens op school. De
feestdag is afgesloten met een re-

ceptie. Daar waren ook veel oudcollega’s aanwezig, iets wat Mariang van Mourik bijzonder waardeerde. Iedereen heeft genoten van
dit feestelijk afscheid, zowel de kinderen als de leerkrachten, maar
vooral Mariang van Mourik. Het was
een mooie afsluiting van een net zo
mooie carrière in het onderwijs!

Wie is de chef bij Binding
Aalsmeer - Bij de Binding is er de
afgelopen weken veel gekookt. Tieners deden mee met de kookwedstrijd ‘Wie is de chef?’. Iedere week
verrasten de tieners elkaar met een
voor- , hoofd- , en nagerecht. Daarbij werden vlees- , vis- , en vegetarische gerechten bedacht. Op maandag 19 december kwamen de gasten, de tieners en de chefkok van

’t Farregat bij elkaar om te koken
voor de finale. De vaders, moeders, opa en tante kregen een tonijnsalade met rijst als voorgerecht.
Het hoofdgerecht was een heerlijke zalm met witte chocoladesaus
en als nagerecht een croissantpudding met karamelsaus. Nieuwsgierig naar de recepten? Kijk dan op
www.debinding.nl.
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Geslaagd voor EHBO-examen
op basisschool De Brug
Aalsmeer - Een van de vele activiteiten die op basisschool De Brug
plaatsvindt is om de grondbeginselen van de Eerste Hulp Bij Ongelukken onder de knie te krijgen. Groep
8 bestudeerde eerst hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt: De
bloedsomloop, het spijsverteringskanaal, de ademhaling, het skelet en de huid. Daarna kwamen
de praktijkhandelingen. De kinderen beoefenden de stabiele zijligging, wat je moet doen bij een
verslikking en de noodvervoersgreep van Rautek. Ook hoe je een
wond behandelt, oefenen van verbanden aanleggen en wat je moet
doen bij brandwonden. Na veertien

Beste zegelverkopers op
basisschool De Brug

lessen en veel oefenen legden de
jongens en meiden het theorie- en
praktijkexamen af. Tijdens het examen moesten de toch wel nerveuze leerlingen laten zien en vertellen
wat ze hadden geleerd. Gelukkig
kon de examencommissie hen aan
het einde van de middag meedelen,
in samenzijn met de uitgenodigde ouders, dat iedereen geslaagd
was voor het Jeugd E.H.B.O. A examen. Juf Jorie en juf Thea werden
bedankt voor hun enthousiaste inzet om te zorgen dat er in Aalsmeer
weer nieuwe jeugd hulpverleners
rondlopen, die als het nodig is, de
benodigde eerste hulp kunnen bieden bij een ongeval.

Aalsmeer - Op 8 november is de
opbrengst van 10 miljoen euro van
de Kinderpostzegelactie 2011 bekend gemaakt. Groep 8 van basisschool De Brug behoorde tot de
best verkopende groep van de provincie Noord-Holland! Bruynzeel
maakte het mogelijk dat de leerlin-

gen van deze groep een Bruynzeel
My Grip vulpen cadeau kregen.
The Read Shop in de Ophelialaan
mocht de prijs namens Bruynzeel
overhandigen aan de leerlingen van
groep 8 van basisschool De Brug en
dit is vorige week donderdag gebeurd!

Foto: De meiden van A1 in actie tegen Vido. Foto: Don Ran

Jeugdhandbalnieuws

Meiden A1 FIQAS
winterkampioen!

Kerstoratorium van Song
of Joy was groot succes
Aalsmeer - Op zondagavond 11
december gaf het interkerkelijk
koor Song of Joy uit Kudelstaart een
kerstconcert in kerkelijk centrum de
Spil. De kerkzaal was behoorlijk vol
met bezoekers, die voor aanvang
van het concert al in drommen stonden te wachten in het restaurant.
De zaal was prachtig versierd met
een kerstboom en verlichte kransen en tijdens het concert werd
zeer inspirerend gewerkt met kleuren licht en lichtbewerkingen. Het
koor, dat onder leiding staat van Hilbert Kamphuis, zong in afwisseling
met een quintet bestaande uit Hilbert en Frederiek Kamphuis en Anita en Ron van Harn en de soliste sopraan Esther Rinsma. In samenwerking met de muzikale begeleiding
van Jaap van Muijden op het orgel en Letta van Maanen op de piano hadden zij de muziek in handen. Ook het slagwerk, bediend
door Wilko Roodenburg, de dwarsfluit, gehanteerd door Marloes Bui-

kema, en de trompet geblazen door
Leen de Borst werkten mee aan een
meerwaarde voor de muzikale begeleiding. Een extra tintje aan het
concert werd gegeven door de soliste Esther Rinsma, die enkele muziekstukken alleen zong, waaronder ‘Cantique Noël’ dat iedereen
kippenvel bezorgde. Verder zong zij
nog enkele liederen mee met het
koor. Na afloop van het succesvolle
concert werden boeketten bloemen
overhandigd aan de deelnemende
musici en alle betrokken medewerkers. 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 dinsdag 3 januari houdt
Song of Joy een nieuwjaarsreceptie voor de leden onderling. Vanaf
10 januari kunnen zich weer nieuwe
leden aanmelden. Geïnteresseerden kunnen meer te weten komen
via www.songofjoy.nl of neem contact op met Anton van Dusseldorp
via 06-11532820.

Vijftig cent voor kerstboom
Aalsmeer - Ook dit jaar is het weer
mogelijk kerstbomen in te leveren
op diverse plekken in Aalsmeer en
Kudelstaart. De gemeente stimuleert dat kinderen de bomen ophalen en inleveren. Om de jeugdige inwoners te motiveren, krijgen zij een kleine vergoeding van
50 eurocent per boom. Voor bewoners is het echter ook mogelijk de
boom in stukken te zagen en in de
groene container te doen. De container wordt vervolgens op de gewone, vastgestelde dagen (zie afvalkalender) opgehaald. Van 27
tot 30 december kunnen kerstbomen ingeleverd worden bij de werf
van De Meerlanden aan de Zwarteweg, dagelijks van 13.15 tot 16.00
uur. Wie langer van de kerstboom

wil genieten, kan deze ook later de
deur uitdoen. Ook van 3 tot 11 januari staan medewerkers van de
Meerlanden klaar om kerstbomen in ontvangst te nemen aan de
Zwarteweg. Op woensdag 11 januari worden op diverse plekken
in de gemeente inleverpunten gecreëerd. Kerstbomen afgeven kan
deze dag van 13.15 tot 16.00 uur
bij het winkelcentrum Kudelstaart
in de Einsteinstraat, het Drie Kolommenplein bij het gemeentehuis in het dorp, het gymnastieklokaal in de Jac. P. Thijsselaan en
gebouw ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Evenals vorig jaar worden de bomen versnipperd. Er vindt
geen kerstbomenverbranding meer
plaats.

Kinderkerstfeest met musical
Glitter in Open Hof Kerk
Aalsmeer - Zaterdag 24 december wordt het jaarlijks kinderkerstfeest in de nieuwe Open Hof Kerk
in de Ophelialaan gevierd. De dienst
begint om 18.00 uur. De bezoekers gaan kijken en luisteren naar
een flitsend kerstspel waarin de familie Glitter en hun buren, de familie Bijstand, bezoek krijgen van

een paar vluchtelingen. Zonder liefde blijft het leeg. Na afloop van de
dienst wordt gezellig warme chocolademelk of glühwein met elkaar
gedronken en kunnen de kinderen
weer een ritje maken op een ezel.
Iedereen is van harte welkom op dit
familiefeest! Ingang via de hoofddeur bij de Ophelialaan.

Aalsmeer - Op zondagochtend
18 december stond de thuiswedstrijd tegen Vido, de nummer drie
uit de landelijke jeugddivisie, op
het programma voor de meiden A1
van FIQAS Aalsmeer. De Aalsmeerse meiden hadden een voorsprong
van vier punten op de directe concurrent en om met een goede voorsprong de feestdagen in te gaan,
was een overwinning op de nummer drie noodzakelijk. Normaal gesproken hebben de meiden nog
wel eens last van opstartproblemen, maar dit was deze wedstrijd
totaal niet aan de orde. Uiterst geconcentreerd en gedisciplineerd
werd aan de warming-up en de
wedstrijd begonnen. Na 15 minuten spelen stond er een 8-0 stand
op het scorebord en was duidelijk dat deze wedstrijd geen problemen mocht gaan geven. Toch werd
het vanaf dat moment wat rommeliger en slordiger aan de kant van FIQAS. Enkele afspeelfouten leidden
tot de ruststand van 13-7. De tweede helft begon Vido offensiever in
de dekking. Door het gebrek aan
concentratie startte de A1 daardoor een stukje rommeliger. Ook de
overtredingen werden wat harder
en onvriendelijker aan twee kanten. Vido wist nu aanvallend vooral
de goed vrijlopende cirkelspeelster
te bereiken. Even leek het erop alsof de meiden van FIQAS zich toch
nog lieten verrassen, want Vido kon
bij komen tot 14-9. Toch wist FIQAS Aalsmeer zich op dat moment
te herpakken en de voorsprong op
een veilige marge te brengen van
18-9. Iedereen wist goed te scoren waardoor uiteindelijk met een
goed gevoel de wedstrijd werd afgesloten. De dikverdiende eindstand van 27-16 zorgt ervoor dat
de A1 meiden van FIQAS verdiend
winterkampioen zijn met een doelsaldo van 231 doelpunten voor en
151 tegen én een voorsprong van
vier wedstrijdpunten punten op de
nummer twee.

Winst en verlies
De meiden A2 van FIQAS moesten zondag uit naar SDS. Op papier al een erg lastige tegenstander
en dat bleek ook in de wedstrijd zo
te zijn. Slordig spel en veel individuele fouten leidden tot een 178 verlies. Op zondag 18 december
gingen de jongens A1 van FIQAS
Aalsmeer al om 9.15 uur op pad
naar Hellas in Den Haag, dit keer
versterkt met twee jongens van de
heren 2: Lars van Wijk en Nils Dekker. Hellas ging direct fel in de aanval: binnen 8 minuten stond FIQAS
Aalsmeer al met 6-1 achter! Maar
de A1 wist terug te komen tot 129. Toch ging Hellas halverwege met
een 17-11 voorsprong de kleedkamers in. De tweede helft kwamen
de jongens goed terug en konden
zelfs terugkomen tot 26-25. Helaas duurde de wedstrijd 1 minuut
tekort om de gelijkmaker te kunnen scoren. Maar gevochten hebben de FIQAS jongens zeker! Ook
de B3 moest zondag aantreden
voor een wedstrijd, uit tegen Havas
in Almere. De punten gingen mee
terug naar Aalsmeer, er werd gewonnen met liefst 7-29. De D-jongens van FIQAS hebben eveneens
een knappe overwinning behaald.
In Purmerend is gewonnen van Vido met 14-1. De jongens D1 van FIQAS Aalsmeer moesten zaterdag
17 december al vroeg aan de bak
bij Vido in Purmerend, maar... dat
deden ze uitstekend. Bij rust leidden de mannen van coach Jeffrey Groeneveld al met 8-0. Daarop
werd besloten om de tweede helft
met een mannetje minder te spelen, dus vijf tegen de zes van Vido. Dit om de Aalsmeerse mannen
scherp te houden en de tegenstander een beetje tegemoet te komen.
Gelukkig kwam Vido toen van de
nul af, maar bleef FIQAS Aalsmeer
ook nu de betere ploeg. Het werd
uiteindelijk een knappe 14-1 overwinning. Ook de D3 wist keurig te
winnen met 15-3 van DSOV.

IJsclub De Blauwe Beugel

Clubrecords voor Menno en Nicky
Rijsenhout - Menno Kramer en
Nicky van Leeuwen van IJsclub De
Blauwe Beugel hebben afgelopen
vrijdag 16 en zaterdag 17 december
in Thialf Heerenveen uistekende tijden geklokt. Menno Kramer reed
een nieuw persoonlijk record op de
500 meter en Nicky van Leeuwen
deed datzelfde op de 1500 meter.
Beide persoonlijke records zijn tevens weer een clubrecord voor junioren A en B. Menno reed op de
500 meter 38.40 en op de 1000 meter 1.16.69, wat ook maar net 0.01
boven zijn huidige pr is. Nicky benaderde haar pr op de 500 meter in
43.86, maar reed op de 1500 meter wel een dik verdiend persoonlijk record in 2.09.44 in een prima
opgebouwde race. Bij de NK Kortebaan wedstrijden op Flevo on Ice in
Biddinghuizen heeft Erik Kramer in
een deelnemersveld van 32 pupillen de tiende plaats behaald. Tenslotte weer veel enthousiaste pupillen aan de start van een pupillenwedstrijd op de baan in Haarlem,
waar een 100 meter en een 500
meter kon worden gereden. Er vielen veel mooie persoonlijke records
te noteren voor Igor Baars, Oscar

Baars, William Koole, Lasse Kannegieter en Erik Kramer.
In de Masters M1 marathoncompetitie in Haarlem kwam er dit
keer maar één rijder van de Blauwe Beugel uit. Nico Coenen wist op
een prima negende plaats te eindigen en bemachtigde daarmee als
extra prijs een kerstbrood, weggelegd voor de eerste tien in de uitslag. Tijdens de Masters M2 marathoncompetitie was er zelfs een podiumplek voor Thom de Klerk, die
als derde finishte. Thom staat nu
op een mooie tweede plaats in het
tussenklassement. Bij de Masters
M3 competitie deed Piet Kant goede zaken door op een vijfde plaats
te finishen, waarmee hij nu de vierde plaats in het tussenklassement
bezet. Beide rijders kregen uiteraard ook een kerstbrood uitgereikt. Voor meer informatie omtrent
(schaats) nieuws, uitslagen, verslagen en evenementen heeft IJsclub
De Blauwe Beugel een actieve
website die te raadplegen is via:
http://www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Zwemmen, spelen en
sporten in kerstvakantie
Aalsmeer - De kerstvakantie staat
voor de deur. Dat betekent voor de
schoolkinderen twee weken lekker vrij. Om zich niet te hoeven vervelen zijn er in de sportaccommodaties van de ESA BV diverse extra activiteiten georganiseerd. In het
zwembad kan er tijdens deze vakantie natuurlijk extra gezwommen
worden. Elke dag is het zwembad
open om te komen spelen en men
kan mee doen met de leuke spelletjes in en om het water. De Waterlelie biedt genoeg speelgelegenheid en voor de ouders alle ruimte
om een oogje in het zeil te houden.
De horeca is tijdens deze extra vrijzwemtijden geopend om een hapje
of drankje te eten of drinken tijdens
of na het zwemmen. Het zwembad
is alleen op beide kerstdagen en
Nieuwjaarsdag gesloten.
Klimmen en klauteren
In de sporthallen de Proosdijhal en
de Bloemhof worden de bekende
sport- en spelinstuiven gehouden.
Tijdens deze instuiven kunnen de
kinderen zich lekker uitleven op en
met diverse speeltoestellen en er is
ook een kleurhoekje ingericht om

weer even tot rust te komen.
Op donderdag 29 december en
maandag 2 januari zijn de instuiven in De Proosdijhal in Kudelstaart
en op woensdag 4 januari in De
Bloemhof aan de Hornweg. Alle instuiven zijn van 9.30 tot 12.00 uur
en bedoeld voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar en ouders of begeleiders. De entree is 2.50 euro per
persoon, met een frietje en limonade erbij kost het 4.50 euro per persoon. Ouders/begeleiders mogen
gratis naar binnen.
Jongerenactie 2=1
De Jongerenactie 2=1 loopt nog tot
en met 31 december. Jongeren van
18 tot en met 22 jaar kunnen met
z’n tweetjes komen zwemmen voor
slechts 4.10 euro. Een legitimatie
is wel verplicht. Tijdens de vakantie kan er gewoon banen gezwommen worden en ook vele sportgroepen gaan gewoon door. Zo kan iedereen tijdens de feestdagen door
aan de conditie blijven werken. Alle informatie over de kerstvakantie
en openingstijden zijn te vinden op:
www.esa-aalsmeer.nl of u bel met:
0297-322022.

18-Jarige Florian Gostelie op haar na
Nederlands kampioen kunstrijden
Aalsmeer - De 18 jarige kunstrijder Florian Gostelie uit Aalsmeer is
tweede geworden bij de senioren op
het Open Nederlandse Kampioenschap, dat 18 en 19 december in Tilburg gehouden is. Hij eindigde met
121,17 punten vlak achter de regerend Nederlands Kampioen, Boyito Mulder, die 121,88 punten kreeg.
Het was vanaf het begin een bloedstollende strijd, zowel letterlijk als figuurlijk, aangezien Mulder bij de
training op 17 december een blessure op liep, maar na behandeling toch
aan de wedstrijd kon deel nemen.
Zaterdag reed Gostelie zijn korte kür
en liet een mooie dubbele axel en triple toeloop zien (drievoudige draai
om de as in de lucht), maar liet verder wat steekjes vallen en eindigde
1 punt achter Mulder. Hij wist dat hij
zondag alles uit de kast moest halen
om Nederlands Kampioen te kunnen
worden. Op de muziek van de musical ‘Jesus Christ Superstar’ zette hij
een solide lange kür neer met daarin een triple Lutz, een prachtige triple Toeloop en een triple Selchov,
alsmede een aantal mooie pirouettes. Hij kreeg voor zijn lange kür betere punten dan Mulder, maar door
de achterstand, die Gostelie de eerste dag had opgelopen kwam hij nét
0,7 punten te kort om Nederlands
Kampioen te worden. Wel verbeterde
Gostelie zijn beste score met 6 punten en bewijst hiermee dat hij op een
continue stijgende lijn zit. Gostelie
had vorig jaar enorme pech, omdat
hij vlák voor de N.K. een hamstringblessure kreeg en daarom niet mee
kon doen met de N.K. Met zijn Engelse trainster, Susan Mason, heeft
hij het hele jaar keihard gewerkt om
drie nieuwe triple sprongen te leren.
In september werd Gostelie voor Nederland uitgezonden naar de junioren-grandprix in Gdansk in Polen,
maar daar kwamen de triple spron-

gen nog niet uit de verf. Gostelie is
vanwege zijn leeftijd eigenlijk nog
junior, maar doet in Nederland met
de senioren mee, omdat er in de categorie junioren in Nederland geen
concurrentie voor hem is. In oktober deed Gostelie mee met de Coupe
de Nice. Hij verbeterde zijn personal best met 12 punten en sprong
prachtige triples, zelfs zo dat hij als
eerste in Nederland een bonus van
500 euro van de KNSB kreeg vanwege de enorme progressie die hij getoond heeft. Dankzij zijn fantastische
prestatie en de hoge score op het
N.K. van afgelopen weekend mag
Gostelie in maart Nederland vertegenwoordigen op de W.K. junioren in
Minsk in Wit Rusland. Ook mag hij
mee doen met de International Challenge Cup, die van 6 tot 10 maart in
Den Haag in de Uithof gehouden
wordt, en waarbij de hele schaatstop van de wereld acte de presènce
geeft. Ook hier gaat Florian Gostelie
zijn uiterste best doen om Nederland
op de kaart te zetten.

pagina 34

Nieuwe Meerbode - 22 december 2011

Laatste voetbalwedstrijd voor winterstop

Zeldzaam verlies RKDES
Kudelstaart – Het Kudelstaartse RKDES moest vorige week voor
haar laatste wedstrijd voor de winterstop naar het Haarlemse DSS.
In een zeer matige wedstrijd verloor RKDES voor de tweede keer
dit seizoen verdiend van de Haarlemmers met 2-1. Het was ook deze
week puzzelen voor RKDES-trainer
Hajo Hendriks. De afwezigenlijst
wordt steeds groter en er wordt gesnakt naar de winterstop. Het Haarlemse DSS begon de wedstrijd zoals er verwacht werd tegen de koploper uit Kudelstaart. Agressief en
met veel passie werd de verdediging van RKDES onder druk gezet,
al na 3 minuten met resultaat. Een
zeldzame onachtzaamheid van verdediger Sander Boshuizen, hij verspeelde de bal aan een DSS-er, met
als gevolg dat deze speler vrij kwam
voor de kansloze RKDES doelman
Wilbert Klijmij, RKDES op een 1-0
achterstand. DSS bleef vervolgens
initiatief houden en RKDES stelde vooral in de eerste helft hevig
teleur. Aanvallend konden de Kudelstaarters geen potten breken,
vooral spits Mourad Abarkan kon
geen potten breken. In de 28e minuut was het weer raak, vanuit een
corner stonden er meerdere Haarlemmers vrij. Het was dan ook niet
moeilijk om door een kopbal te scoren, 2-0. In de slotfase van de eerste helft probeerde het tot dan toe
machteloze RKDES het nog wel,
maar een goed schot van Wesley
van Schaik en een kopbal van Roald
Pothuizen op de paal, waren de enige wapenfeiten van de koploper. De
tweede helft probeerde trainer Hajo
Hendriks het tij te keren. Voor middenvelder Roy Endhoven en Paul
Verburg, kwamen Koen en Ivo Len-

tjes in het veld. Laatstgenoemde
speler was ook nu weer erg ongelukkig. Zijn eerste balcontact moest
hij bekopen met een ernstige enkelblessure. Ivo Lentjes moest het veld
verlaten, voor hem kwam zijn broer
Gijs Lentjes in het veld. Vooral in de
beginfase was de wedstrijd een kopie van de eerste helft. Na 60 minuten spelen kreeg RKDES wat meer
grip op de wedstrijd. Een aantal afstandsschoten van Roald Pothuizen,
Mark Schut en Gijs Lentjes zorgde
voor wat gevaar. In de 80e minuut
kwam er enige spanning in de wedstrijd terug, toen uit het niets, in de
kluts, Roald Pothuizen op de doellijn kon scoren, 2-1. De Kudelstaarters probeerden het nog wel, maar
de tijd was te kort om de nederlaag
te voorkomen. De teleurstelling was
natuurlijk groot, het jonge team van
trainer Hajo Hendriks barst van ambitie en wilde winterkampioen worden. Concurrent AGB won wel en
nam de koppositie daardoor over.
Ondanks het verlies in de laatste wedstrijd mag RKDES trots zijn
over de eerste helft van de competitie. Met een nieuwe trainer, Hajo
Hendriks, 2en een enorme verjonging van het team, is RKDES toch
een van de verrassingen van dit seizoen. De Kudelstaarters staan fier
op de tweede plaats, met slechts 2
punten achterstand op AGB en een
straatlengte voorsprong op de derde plaats en wat ook zeker bij de
doelstelling hoort; een periodetitel.
De RKDES selectie gaat het eerste weekend van het nieuwe jaar op
trainingskamp in Duitsland, op 22
januari begint de tweede helft van
de competitie.
Ad Verburg

Biljarten bandstoten

Jan Ganzevles kampioen 5e klasse
Aalsmeer - In de in kerstsfeer versierde biljartzaal van Biljartvereniging Aalsmeer in de Roerdomplaan
zijn op 15 en 16 en 17 december de
finales 5e klasse bandstoten (30
Caramboles) gespeeld met twee leden van BV Aalsmeer, die het moesten opnemen tegen zes spelers uit
de regio Veen en Rijnstreek. Donderdagavond, de eerste speelronde, was het een treffen van de twee
Aalsmeerse deelnemers, Jan Ganzevles tegen Henk van der Sluis.
Deze ‘pot’ werd gewonnen door Jan
Ganzevles in 22 beurten. In de tweede ronde moest Jan het opnemen
tegen Ies Den Dekker en ook deze partij werd ook gewonnen door
Jan in 31 beurten. Henk won eveneens zijn partij van John van Klink
in 30 beurten. Vrijdagavond tijdens
de derde ronde verloor Jan een partij met 28 tegen 30 van Gerrit Kalshoven. Ook Henk verloor zijn partij
met 27 tegen 30 van Harry van Veen.
In de vierde ronde speelde Jan zijn
beste partij en won van Harry van
Veen in 15 beurten, 30 tegen 12.
Henk won zijn partij van Koos Kla-

verkamp, 30 tegen 28. Tijdens de
vijfde ronde zaterdag won Jan opnieuw, dit maal van Koos Klaverkamp, 30 tegen 24. Henk verloor van
Peter Mayenburg, 19 tegen 30. In
ronde zes won Jan won de partij van
John van Klink, 30 tegen 27. Henk
verloor van Ies Den Dekker, 28 tegen 30. De zevende ronde was een
spannende finale tussen Jan Ganzevles en Peter Mayenburg. Deze partij werd gewonnen door Jan Ganzevles met 30 tegen 26 in 23 beurten.

Heren 5 kilometer: Joeri Smit 17:30,
Chris van der Neut 18:09, Robert
Schrauwen 18:13, Frans Woerden
18:22, Dave Hoogwout 18:32, Arjan van de Pol 19:32, Michel Vollebregt 19:37, Fred Scholte 19:38, Lu-

cas keijzer 19:39, Jeroen de Munnik 19:55, Dirk Visser 20:05, Joris
Kerkhof 20:13, Frank Veugen 20:33,
Ruud Steenbergen 20:45, Henny
Koogman 20:46, Maarten Leeuwerik
20:56, René ‘t Hoen 21:11, John Celie 21:28, Marco Fais 21:36,
Arjan Koopstra 21:52, Pieter van der
Meer 21:53, Kees Schouten 21:56,
Arnold van Velthoven 22:19, Jos Snel
22:51, Herman van ‘t Schip 23:24,
Laurence Meijer 23:40, Jan van de
Meer 23:50, Jos Cornelissen 23:56,
Peter Akerboom 24:19, Anton
Schuurman 24:51, Ron Wijnands
25:04, Wim Roozendaal 25:47, Piet
de Boer 25:55, Reinier van Oene 25:56, Cedar Spaargaren 26:55,
Arnold Moes 27:09, Peter Velthuis
27:10, Cock van der Pol 27:35, Gijs
Honing 27:53, Nico Mallée 33:23 en
Gerrit van der Steeg 34:48 minuut.
De volgende 5 kilometer baanloop bij AVA aan de Sportlaan is op
woensdag 11 januari om 20.00 uur.

Maatkaarten bij Supporters
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 23 december organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een klaverjasavond voor kaarters die
graag eens een avond willen kaarten met een vaste maat, bijvoorbeeld vrouw, vriendin, vriend collega, buurman, buurvrouw, lat-relatie
enz. Heeft u geen vaste maat kunnen vinden? Kom dan ook gerust
naar het Dorpshuis er is altijd een
maat vrij. Voor deze speciale avond

Danny de Hartog in vorm
bij Poel’s Eye dartavond
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag
was alweer de vijfde speelavond
van dit reguliere Poel’s eye dartseizoen. Deze avond vonden maar
liefst zesendertig darters hun weg
naar het Dorpshuis in Kudelstaart.
Op negen borden, met vier darters
per bord, ging de competitie van
start. De uiteindelijke nummers een

en twee van de poule gaan door in
de A-ronde en de nummers drie en
vier gaan verder in de B-ronde. Nadat de poulewedstrijden zijn afgelopen en de verdelende partij tussen de winnaars- en het verliezersgedeelte is gespeeld, wordt verder
gegaan met de kwartfinales in de
B-winnaarsronde. In de kwartfina-

Waterpolocompetitie

Oceanus GO15 sluit het
jaar ongeslagen af
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
waren de dames en heren van het
gemengd onder 15 jaar waterpoloteam van Oceanus in Amstelveen
op bezoek bij De Snippen voor de
laatste wedstrijd van dit jaar. Voor
beide teams toch wel een wedstrijd met enige prestige. Dit omdat Oceanus tot nog toe ongeslagen is en De Snippen hier graag
verandering in zouden willen brengen. De Snippen openden de score al heel snel met een razendsnelle aanval: 1-0. Oceanus leek wat
moeite te hebben om in het spel te
komen. De Snippen maakten hier
dankbaar gebruik van door voor
een tweede maal keeper Rick ter
Reehorst te passeren: 2-0. Gelukkig
vond Oceanus nog wel een gaatje
in de verdediging van De Snippen.
Aniek Aarsman speelt de bal door

aan Sofie van der Ven die de 2-1
op het bord zet. In het tweede partje kwam, ondanks felle strijd, geen
van de partijen tot scoren. Aanvallen van Sohrab Shirzad en Annabel Hendrix liepen helaas stuk op
de verdediging van De Snippen. In
de laatste seconden nog een mooi
ver schot van Kai Houdijk, maar deze ging helaas net over. In het derde
partje vocht Oceanus zich terug in
de wedstrijd. Een lange aanval eindigde uiteindelijk toch in score door
Sofie: 2-2 gelijk. Dit gaf de spelers
van Oceanus weer zicht op eventuele winst. Het bal bezit bij Oceanus
nam toe en de aanvallen werden
gestructureerd opgebouwd. Rowdy
Wies deed een mooi schot op het
doel, maar deze werd nog net door
de keeper gestopt. De bal dobberde hierna op de doellijn. Vliegens-

Huib Gootjes wist knap de A-verliezersronde te winnen en Danny de
Hartog behaalde zijn tweede grote
finale op rij in de A-winnaarsronde en wist deze te winnen. Hiermee
staat hij in de reguliere stand op
een gedeelde eerste plaats en dat
maakt hem dan ook de grote man
in vorm. De eerstvolgende speelavond is morgen, vrijdag 23 december. Deelname vanaf 15 jaar en
meedarten kost 3,50 euro. Inschrijven kan tot 19.45 uur. Voor meer informatie kan er ook altijd worden
gekeken op www.poelseye.nl.
vlug wist Noortje van der Meer de
bal alsnog in het doel te zwemmen:
2-3. In het vierde partje heeft Oceanus zichzelf weer helemaal in de
hand. De Aalsmeerders domineerden het spel volledig. Aanvallen
werden netjes opgebouwd en balbezit werd telkens weer afgedwongen. Vanuit de achterhoede kwam
de bal via Marjolein Hoogenboom
bij Fabiënne Vork, die de score naar
2-4 brengt. Oceanus bleef balbezit
afdwingen en zag de score oplopen
door een mooi schot van Myrthe
van Vierzen: 2-5. Kort hierop kreeg
Fabiënne wederom een mooie kans
en scoorde met een verre bal in de
hoek: 2-6. Ook de laatste 10 seconde van de wedstrijd waren nog
spannend. Oceanus had balbezit en
de aanval werd vrijwel perfect opgebouwd. Fabiënne speelde de bal
aan naar de vrij gezwommen Rowdy, die de bal vrijwel op de zoemer
in het doel schoot. Eindstand 2-7.
Oceanus GO15 gaat hiermee ongeslagen dit jaar uit. De dames en
heren hebben hiervoor Coach Cees
van der Ven nog even ‘bedankt’ met
een doop in het zwembad.

Zaalkorfbal

VZOD beslist wedstrijd
wederom in slotfase

45 Deelnemers bij vijf
kilometer baanloop AVA
Aalsmeer - Op woensdag 14 december werd de maandelijkse Florimex 5 kilometer baanloop gehouden bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer. Er kwamen 45 belangstellende hardlopers/sters opdraven die om 20.00 uur werden weggeschoten door starter Gerard van
Looij. Alle deelnemers kregen een
chip voor in de schoen, zodat ook
alle rondetijden konden worden geregistreerd. Deze rondetijden zijn te
bekijken op de website van de club:
www.avaalsmeer.nl.
Dames 5 kilometer: Sonja van Zeelt
23:20, Didy van Oene 25:55, Sharon
Nieuwstad 29:26 en Laura van Wingerden 30:45 minuut.

Rinus Jurka wint finale van Bertus Krijgsman.

les troffen de volgende darters elkaar. Hierin won Arnold Sluijs van
Jan van Zanten, Arnoud van de
Graaf van Martijn Vos, Joost Roos
van Ronald Baars en Victor van
Schie was te sterk voor Ans Engel.
De halve finale is gewonnen door
Arnaud van Arnold en Joost van
Victor en dus twee zijn er twee finalisten voor wie dit beiden niet de
eerste keer is. Na een sterke pot
is het uiteindelijk Arnoud van de
Graaf die de B-winnaarronde weet
te winnen. In de halve finales van
de B-verliezers weet Rinus Jurka van Wesley Grant te winnen en
Bertus Krijgsman weet Wim Konst
te stoppen. In de finale dus Rinus
tegenover Bertus. Rinus terug van
weg geweest en hij weet direct zijn
eerste finale van dit seizoen te verzilveren na een vermakende partij.

is ook een speciaal prijzenpakket ingekocht. Prijzen deze avond zijn een
marsenprijs, een hoogste en laatste tafelprijs, een poedelprijs en natuurlijk de vijf dubbele winnaarsprijzen. Ook de altijd gehouden verloting met veel mooie prijzen, waaronder een heerlijke fles drank, diverse vleesprijzen en planten, ontbreekt
deze avond niet. Het inschrijfgeld
bedraagt 2,50 euro per persoon.
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.

Kudelstaart - Na het spectaculaire eindstuk van vorige week, waarbij Bart Verheul voor de 11-10 zorgde, moest VZOD deze zaterdag aantreden tegen het wisselvallige DSO.
In een zaal waar men nog niet van
airco heeft gehoord, was het aan de
Kudelstaartse korfballers om te laten zien dat zij ook dit keer tot het
gaatje konden, ongeacht de omstandigheden of score. VZOD
moest winnen om zicht te houden
op een eventueel kampioenschap.
Om kwart voor vier klonk het eerste
fluitsignaal van de scheidsrechter,
waarbij de Alkmaarders meteen op
zoek gingen naar hun eerste treffer.
En die werd snel gevonden. Al binnen een minuut scoorde DSO door
middel van een fraai afstandschot:
1-0. Een antwoord liet echter niet
lang op zich wachten. Het was Bart
Verheul die door middel van een net
zo fraai, dan wel niet fraaier, schot
voor de 1-1 mocht tekenen. Enkele minuten bleef het gelijk, maar
na een tijdje was het toch DSO die
op voorsprong kwam. Vanwege het
ontbrekende initiatief bij de blauwzwarten, was het wederom DSO die
doordrukte en niet één, maar zelfs
twee keer tot scoren wist te komen.
Nu was het aan VZOD om een flink
tandje bij te zetten. Met doelpunten
van achtereenvolgens Josine Verburg, Bart Verheul, Anne Verheul,
Wouter Vermeulen en weer Verburg,
kwam de ploeg uit Kudelstaart op
voorsprong. Het spelletje bleef zich
herhalen, aangezien DSO weer
twee keer tot scoren kwam. 5-6,
in het voordeel van VZOD, was de
ruststand. De tweede helft bleek net
zo spannend als de eerste helft. Als
DSO aan de ene kant mocht scoren, deed VZOD/vdBoon dit vervolgens weer aan de andere kant. Zo
ging de wedstrijd vele minuten gelijk op, totdat DSO maar liefst twee
keer op voorsprong kwam met beide keren een marge van twee doelpunten. Het was dus aan VZOD om
diezelfde veerkracht te tonen als
vorige week. En dat lukte. Tot twee
maal toe kwamen de Kudelstaartse korfballers terug van een achterstand, waarna een 12-12 stand op
het bord zichtbaar was. En ook de-

ze keer kwam het slotakkoord van
VZOD. Josine Verburg, die later officieus tot vrouw van de wedstrijd
werd uitgeroepen, mocht tekenen
voor de 12-13, dat tevens de eindstand bleek te zijn. Zo mocht de
ploeg uit Kudelstaart de twee punten wederom mee naar huis nemen.
De overige resultaten van zaterdag 17 december: Dindoa 3-VZOD
2 27-6, De Vinken 3-VZOD 3 20-14,
DSO A1-VZOD A1 13-4, Furore B2VZOD B1 5-9, VZOD C1-Fiducia C2
8-4, VZOD D1-DTS D1 8-6, Atlantis D2-VZOD D2 12-2, VZOD E1-De
Vinken E1 6-0, VZOD E2-Atlantis E2
11-5, VZOD F1-EKVA F2 0-2.
Wij wensen u namens de VZOD-re-

Kudelstaart - Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het
Dorpshuis te Kudelstaart. Wie ook
zin heeft in een gezellige kaartavond is van harte welkom. Vanaf
20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Op 14 december heeft Teuny van Klaveren het klaverjassen
gewonnen met 5322 punten, Joke
Buijs werd tweede met 5097 punten en Gerda Raadschelders eindigde op de derde plaats met 5085
punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan Marco van der Jagt met 3911
punten.

Ouderensoos bij
BV Oostend
Aalsmeer - De eerste ouderensoos
in het nieuwe jaar is op donderdag
12 januari. Plaats van samenkomst
is het Middelpunt aan de Wilhelminastraat. De kaarten worden om
14.00 uur verdeeld. De zaal is open
vanaf 13.30 uur, zodat er eerst een
kop koffie of thee genuttigd kan
worden. De laatste ouderensoos dit
jaar is gewonnen door mevrouw van
de Made met 6298 punten. Op twee
is de heer Alderden geëindigd met
5689 punten en op drie mevrouw
van Tol met 5398 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw
Thijssen. Beste rummicupper deze middag bleek mevrouw de Vries
met 137 punten. Mevrouw Verhoef
mocht de poedelprijs mee naar huis
nemen.

Sjoelen bij
BV Oostend
Aalsmeer -De eerste sjoelavond in
het nieuwe jaar wordt gehouden op
donderdag 12 januari in het Middelpunt aan de Wilhelminastraat 55. Een
nieuw jaar, een nieuwe uitdaging,
nieuwe ideeën, kom ook sjoelen en
neem een buurvrouw of vriendin mee.
Iedereen is van harte welkom. De zaal
gaat om 19.30 uur open. Het was afgelopen donderdag een gezellige
avond. Groepswinnaars van 15 december zijn: Jan Joore met 129.5, Lida de Nooij met 114.7, Kees Kooyman
met 104.3,
Rita van Zelderen met
102.2 en Tini van de Merbel met 102.1.

Willem wint bij
Ouderensoos

Josine Verburg, vrouw van de wedstrijd!
dactie fijne kerstdagen toe en een
sportief, maar vooral gelukkig nieuw
jaar. Tot in 2012.

Zaalvoetbal

Ruime winst Schijf in
ZABO ronde zeven
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO
Aalsmeer werd zaterdag 17 december voortgezet met de zevende
speelronde van het seizoen. Speellocatie was hal 2 van sporthal de
Bloemhof en de vijf duels stonden
onder prima leiding van de scheidsrechters Peter Meyer en Eugene Idzerda. De uitslagen waren ditmaal

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

als volgt: Accon/AVM tegen Sportcafé de Midi’s 2-6. LEMO/Piller tegen Choeki’s Hairsalon 6-5. SC Rijsenhout tegen Amsec Beveiliging
6-8. HV-BV tegen LEMO Gaat Los
3-4 en Schijf Grondboringen tegen
Bruin Café Bonaire eindigde in 7-1.
De achtste speelronde van de ZABO volgt op zaterdag 14 januari in
de Bloemhof.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Mensen die graag willen rummikubben of hartenjagen
zijn ook van harte welkom. Op donderdag 15 december is het klaverjassen gewonnen door Willem Buskermolen met 5311 punten, gevolgd
door Huub Bouwmeester met 5305
punten en derde werd Riet Pothuizen met 5159 punten. Het jokeren is
gewonnen door Marie van der Jagt met 153 punten, op twee Janny
Lubbert met 160 punten.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende en laatste
soosmiddag in 2011 van de OVAK
wordt gehouden op woensdag 28 december vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 14 december is gewonnen door Annie Blauwhoff met 5012
punten, op twee Gerrit van der Geest
met 4984 punten, op drie Anton van
de Polder met 4963 punten en op vier
Thijs Fokker met 4920 punten.

Tai Chi beginners voor
senioren bij Vita Welzijn

Puzzeltocht en
receptie RKDES

Aalsmeer - Beoefening van Tai Chi
helpt gespannen spieren en gewrichten los te maken. Het bevordert een goede houding en leert
werkelijk rust te ervaren. Tai Chi
leert de innerlijke kracht te ontwikkelen die de ziel voedt. De gracieuze bewegingen worden in een
laag tempo uitgevoerd. Daardoor
spreekt het veel mensen aan. Door
regelmatige beoefening kan ieder-

Kudelstaart – Op zondag 8 januari organiseert RKDES een autopuzzeltocht met aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Voor de puzzeltocht
kan op de dag zelf vanaf 10.00 uur
ingeschreven worden in de kantine
van de sportvereniging aan de Wim
Kandreef. Deelnemen is gratis. De
nieuwjaarsreceptie gaat vanaf 15.00
uur van start. Voor meer info kijk op
de website: www.rkdes.com.

een profijt hebben. Bij voldoende
belangstelling start op donderdag
12 januari een cursus Tai Chi beginners voor senioren bij Vita Welzijn
en Advies! Docente is Rieke van der
Plasse. Aanvangstijd is 11.45 uur en
de cursus wordt gegeven in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Voor informatie en/of aanmelding:
0297-344094.
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BeNeLux Liga handbal

Goede prestaties Omnia op
eerste districtswedstrijd
Aalsmeer - Zondag 11 december
begon het wedstrijdseizoen voor het
B-niveau voor de Ritmische Gymnastiek van SV Omnia 2000. Als eerste kwamen Priscilla Rietheide en Ilse Huiskens in actie. Priscilla komt
dit jaar voor het eerst uit in categorie 1B. Zij heeft een redelijke wedstrijd gedraaid, zeker gezien het feit
dat ze een niveau en een leeftijdscategorie omhoog is gegaan dit seizoen. Zij behaalde met haar oefeningen met knotsen en met lint de
18e plaats. Ilse liet een goede lintoefening zien en een redelijke knotsoefening waarbij helaas een van de
knotsen tegen haar gezicht sloeg.
Zij eindigde op de 2e plaats. Hierna volgde Natasja Rommerts in categorie 2B met een goede knotsoefening en met een lintoefening
met wat schoonheidsfoutjes, maar
ze behaalde een mooie 2e plaats.
’s Middags waren de duo’s aan de
beurt in categorie 3B. Dit zijn allemaal nieuwe duo koppels en al deze
meisjes zijn dit seizoen nieuw in deze categorie. Als eerste stonden Gabriëlle Boomhouwer en Elise Wanner op de vloer. Met hun knotsoefening behaalde ze een 8e plaats.
Daarna was de vloer voor Dominique Roof en Sanne Koopmans. Met

hun goed uitgevoerde knotsoefening behaalden ze de 6e plaats.
Vervolgens waren alle ogen gericht
op de lintoefening van Elise en Dominique. Het resultaat was een 5e
plaats. Als laatste hebben Sanne en
Gabriëlle hun lintoefening laten zien
waarmee ze de 6e plaats behaalde.
Allemaal goede prestaties van de
RG meiden voor de eerste wedstrijd
van het seizoen.

Volleybalcompetitie

Nipt verlies voor Oradi

Workshop van Roy Julen
bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - Op donderdag 15 december kregen de dames van
Dance Force en Dance Vision, de
selectie dansgroepen van SV Omnia 2000, een workshop van Roy
Julen, één van de bekende choreografen van het tv-programma So
You Think You Can Dance. De les
begon met een kort maar krachtige
opwarming. Roy heeft de dansgroepen niet gespaard. Na deze zware
inleiding van de les hadden ze een
klein moment van rust en moest
de groep een aantal stretchoefeningen doen. Meteen daar achteraan liet Roy de dames krachtoefeningen doen. Dit alles was in een
snel tempo, omdat Roy eigenlijk zo
snel mogelijk de choreografie wilde
aanleren. Na een pittige kracht oefening zette Roy iedereen aan het

Wisselende prestaties
FIQAS Heren

werk met een modern-jazz choreografie met een vleugje hiphop en
poppin’ er tussendoor. Alle meiden waren erg enthousiast over deze dansstijl. Deze dans werd uitgevoerd op het nummer van Vonder
& Bloom met de naam Brilliance of
You. Daarna beloofde hij de dansgroep om ze de eindchoreografie
van So You Think You Can Dance te
leren. Iedereen was erg benieuwd.
Hij had de groep een klein stukje
aangeleerd, met groot succes. Roy
was heel blij! Na deze dans een deel
geleerd te hebben was het tijd om
afscheid te nemen. Iedereen heeft
genoten en hoopt hem nog eens
tegenkomen. Meer informatie over
de verschillende mogelijkheden bij
sportvereniging Omnia 2000: www.
svomnia.nl.

Aalsmeer - Vorige week speelde
Oradi/Omnia in Haarlem een volleybalwedstrijd tegen Spaarnestad heren 12. De eerste set kende een dramatisch score verloop. De pass lukte
niet, waardoor er geen goede aanval
uit kwam. De tweede set herpakte
het team zich en deze set werd net
aan verloren met 25-23. In de derde
set was Jesse Maarsen ook gearriveerd, hij was wat later. Doordat hij
weer aanwezig was, kon iedereen
weer op zijn eigen positie spelen
wat weer wat rust in het veld creëerde. Het spel begon te lopen. De pass
kwam goed bij spelverdeler Alexander van Putten waarna de middenaanvallers en de hoofdaanvallers
het goed konden afmaken. Door
dit doorzettingsvermogen werd de
eindstand uiteindelijk 2-3 in het
voordeel van Oradi/Omnia. Afgelopen maandag 19 december stond
de thuiswedstrijd tegen SAS’70 uit
Uithoorn op de agenda. SAS’70 is
een team dat al jaren samenspeelt.
Het beloofde een leuke wedstrijd te
worden. In de tweede set liep Oradi/Omnia vrij snel uit naar een voorsprong van 19-13, waarna SAS een
time out aanvroeg. SAS’70 kwam
daarna terug tot een stand van 2422. Na een time out van Oradi/Omnia kwam er weer rust en werd het
laatste punt gescoord, 25-22 in het
voordeel van de Oradi mannen. De

derde set had een zelfde verloop
als de tweede. Oradi/Omnia liep uit
naar een voorsprong van 22-15. Dit
kwam mede door het goede serveren en het goed lopen van de pass
en de daaruit volgende aanval. Bij
een stand van 22-15 werd er door
SAS’70 een time out aangevraagd.
Na deze time out kwam SAS sterk
terug in de set. De door Oradi/Omnia aangevraagde time outs bij de
set standen 23-22 en 23-24 mochten niet baten. SAS’70 won uiteindelijk deze set met 25-23. De vierde
set werd er weer met volle inzet gespeeld. Ook deze set verliep goed,
maar kwam SAS’70 tegen het einde van de set weer terug, dit keer
bleven de Aalsmeerders scherp
en geconcentreerd spelen tot het
eind van de set en deze werd gewonnen met 25-23. Door de gelijke stand van 2-2 moest er nog een
vijfde set gespeeld worden. Wederom begon Oradi/Omnia sterk aan
de set. Helaas voor het team werd
SAS’70 in het tweede deel van de
set weer sterker. De eindstand van
de set werd bepaald op 17-15 in het
voordeel van SAS’70. Oradi/Omnia verloor dus net aan met 2-3 van
SAS’70. De eerst volgende wedstrijd
is in het nieuwe jaar, op 9 januari.
De wedstrijd wordt gespeeld tegen
Amstelveen heren3, om 19.45 uur in
de Bloemhof.

Aalsmeer - In het BeNeLux Ligaweekend waren de resultaten van
de mannen van FIQAS Aalsmeer
zeer wisselend: zaterdag werd
de ploeg na een redelijke eerste
helft na de rust weggespeeld door
Bascharage (24-32), zondag namen de mannen revanche en zetten een veel betere wedstrijd neer,
met een verdiend gelijkspel als gevolg: 25-25. In de Belgisch, Nederlands, Luxemburgse competitie waren de mannen van FIQAS Aalsmeer
vooraf nog puntloos. Internationale
ontmoetingen waren er nog niet geweest, en de (meetellende) wedstrijden in de nationale competitie
tegen de drie andere Nederlandse deelnemers waren verloren. Zaterdag kwam Luxemburgs nummer vier, HBC Bascharage, naar de
Bloemhof. De Aalsmeerders begonnen sterk aan de wedstrijd en hadden binnen zeven minuten al een
5-0 voorsprong opgebouwd. Maar
vijf minuten en een paar slordigheden later was die helemaal verdwenen: 5-6. Vlak voor tijd wist Bascharage twee kee gebruik te maken van technische fouten: 11-13,
maar Frank Lübbert maakte er met
een fraaie treffer vanuit de linkerhoek 12-13 van. In de tweede helft
ging het na een kleine drie minuten al mis: FIQAS Aalsmeer kreeg
te maken met een tijdstraf en zag
Bascharage snel weglopen naar
13-17. Ilon Willems sprong hoog op
en maakte de 14-17 en Frank Lübbert bepaalde via een strafworp de
stand op 15-18, maar opnieuw een
tijdstraf, teveel onnodige fouten en
vijf minuten later was de wedstrijd
gespeeld. Want in deze fase was de
verdediging niet scherp en konden
de Luxemburgers vanuit alle hoeken scoren:15-24. In het slotkwartier wist FIQAS Aalsmeer zich nog
wel enigszins te herpakken, onder meer via doelpunten van Robin

Boomhouwer vanaf rechts en een
knikworp van Luuk Obbens, maar
veel dichterbij komen kon de ploeg
niet meer. Het werd uiteindelijk 2432 en dus stond het BeNeLux Liga
saldo nog steeds op nul.
Op zondag kreeg het publiek een
ander FIQAS Aalsmeer te zien: de
ploeg maakte een veel betere, degelijkere en fellere indruk. Van het
begin af aan waren de Aalsmeerders en de Luxemburgers aan elkaar gewaagd. Sterker nog: eigenlijk was FIQAS Aalsmeer de bovenliggende partij, en kwam ook op
voorsprong: 5-3 na een drietal fraaie
breaks (van Robin Boomhouwer en
Rodrigo Huttinga) en 11-9 na een
kleine twintig minuten. Vijf minuten
later was het nog 14-13 en verrichte
Jeffrey Groeneveld twee belangrijke
stops. Maar door wat slordigheden
in de slotminuten ging de rust toch
in met een achterstand: 14-16. In de
tweede helft wist Dudelange – dat
een dag eerder nog van Volendam
had gewonnen – de marge in eerste
instantie nog te vergroten (15-18),
maar FIQAS Aalsmeer bleef nu wel
knokken en kwam weer gelijk: 2020, onder meer door drie doelpunten op rij van Frank Lübbert. In het
vervolg werden echter nét iets teveel kansen gemist om door te kunnen drukken en dus was de uiteindelijke 25-25 een terechte uitslag.
Het eerste punt in het BeNeLux Liga
klassement is binnen. En al heeft FIQAS Aalsmeer geen kans meer om
de Final Four te halen, het was toch
een morele opsteker! De competitie
ligt nu een paar weken stil, in verband met de feestdagen en wedstrijden van het Nederlands Herenteam. Op zaterdag 21 januari komen
de mannen weer in actie: ze spelen
dan thuis tegen koploper Kras/Volendam.
Foto: Don Ran

Handbal Eerste Divisie

Dames FIQAS met ruime
voorsprong de winterstop in

Afzwemfeest in kerstsfeer
Aalsmeer - Op zaterdag 17 december was het een feestelijke dag voor
132 kinderen van de zwemlessen
van zwembad De Waterlelie. Deze
kinderen zwommen af voor diploma
A of B. In het zwembad, versierd met
grote kerstbomen en allerlei andere
kerstdecoraties, kreeg dit afzwemfeest een extra feestelijk tintje. Vele ouders, opa’s en oma’s, broertjes
en zusjes waren ook naar De Waterlelie gekomen om de verrichtingen van de kinderen te komen bekijken. Onder toeziend oog van juf
Karin, juf Marga Z, meester Marcel en juf Carola deden de kinderen
hun uiterste best. Het team van De
Waterlelie werd ondersteund door
een afvaardiging van zwemsportclub Oceanus, die enkele begeleiders van de afdeling Speedo hadden afgevaardigd naar dit afzwemmen. Er werd met kleding gezwommen, door het gaten zeil gedoken,
borst- en rugcrawl gedaan en tot
slot natuurlijk een minuut gewatertrappeld. Het afzwemmen is prima
verlopen en alle kinderen gingen
dan ook met hun welverdiende diploma naar huis.
Het A-diploma is behaald door:
Jes van Aken, Colin Alweijnse,
Lynn van Barneveld, Lot Bijwaard,
Thijn Bremer, Noor Cleveringa, Tibet Dayan, Lotte van Eck, Stijn Jaco Engel, Britt Dian Engel, Dean Gijsen, Ashlee Gijzen, Karlijn Groosman, Robbin Gunther, Olivia de Jeu,
Boston Keessen, Boyd Keller, Stein
Kluft, Hugo Koenderinck, Jip Kuin,
Max Lekkerkerk, Neeltje Litjens,
Kathleen Looman, Daniëlle Meeuwis, Mila Mol, Rosia Moolhuijsen,
Maud Noordam, Bas Jonathan Piet,
Bente Schelling, Mirjam Sharif, Bastiaan Spaargaren, Mika Thuis, Fleur
Vergne, Sem Verhoef, Mike Verkerk,
Sam de Vries, Marieke van de We-

tering, Quincy Windig, Senna Alderden, Asjer Alderden, Angela Bon,
Jannick terBorch, Samira Bosdam,
Sydney van den Bout, Julia Clerc,
Jonah Cornelissen, Oscar Dirks, Fabienne van Gilst, Sem den Haan,
Nick van Hameren, Jeffrey van den
Heuvel, Tijs Joore, Sam Klein, Femke Kruijtzer, Semmie Looij, Romy
Mieras, Dennis Posthuma, Fleur
Riegen, Isabella Rogmans, Anique
Rohrman, Esmee Scheuer, Miquel
Schuyt, Levi Sidonia da Luz, Teun
Smit, Yim Spangberg, Mischa Stanojcic, Isa van der Velden, Fae Kiki Visser, Jasmijn Wakkers, Sijtske
Waringa, Gwen Weevers, Amy Zoet,
Thomas Zut, Kick van Zwieten
Het B-diploma is uitgereikt aan:
Lotus Baardse, Sven Bakker,
Maud Bakker, Storm den Blanken,
Maureen de Boer, Tristan Bras, Jayden Bregita, Niels Cooke, Levi Exel,
Hester Flach, Heidi Jak, Gavin Luijendijk, Noa Mantel, Noah-Max Mohamed, Dejan Pannekoek, Norah Schenkius, Pim Schrama, Bing
van Son, Melle Stokhof, Bogi Szirony, Lente Teerhuis, Jonas Thasing,
Puck van Thienen, Daniël van de
Voort, Juna van der Waall, Marit Alida Petronella Welling, Roy van Winden, Noa Zwirs, Jens Aarsen, Dawid
Bartecki, Romaisa Bryson, Adinne Burgers, Justus van Campen,
Joy Eveleens, Robin Eveleens, Colin Eveleens, Dorien Lucia van der
Fluit, Tess Geleijn, Melissa Groeneweg, Kick Hoogeveen, Iris Jongkind, Jeffrey Keijzer, Tamar Kuijper,
Emma Maria Lambertha Leegwater,
Leon van der Mespel, Raoul Nakad,
Ilse Anna Louisa Oussoren, Marjolein Pol, Eliza Christina van Rijn, Milan Samuels, Sem van Tol, Pien Verlaan, Patrick Vermeul, Yoek Vork,
Taeke Vreeburg, Melle Zijlstra, Nikki de Waal, Anne-Sophie de Fockert

Aalsmeer - De dames van FIQAS Aalsmeer hebben hun laatste wedstrijd voor de winterstop
gewonnen en gaan met een voorsprong van zes punten op naaste concurrent V&L het nieuwe jaar
in. Toch hadden ze het zaterdag in
Eindhoven niet makkelijk tegen de
dames van PSV. Die wilden voor
eigen publiek duidelijk iets rechtzetten voor de eerder dit seizoen
opgelopen zware nederlaag in
Aalsmeer: het werd toen 39-25.
De eerste helft ging dan ook voor
een groot deel gelijk op, al maakten de Aalsmeerse aanvalsters het
PSV wel constant lastig door hun
snelheid en beweeglijkheid. Ze
stonden dan ook wel steeds voor,
al konden ze geen afstand nemen.
De rust ging in met een minimaal
verschil in het voordeel van FIQAS Aalsmeer: 14-15. Ook na de
rust bleef de thuisploeg knokken
voor een goed resultaat. Dat leverde PSV zelfs even een voorsprong
op van 21-19. Maar de Aalsmeerse dames herpakten zich op tijd,
schakelden een tandje bij en wisten al snel weer op gelijke hoogte te komen: 24-24. In de slotfase

profiteerden ze bovendien van de
foutjes bij het inmiddels vermoeide PSV en gingen uiteindelijk met
de winst naar huis: 35-31. De competitie ligt nu twee weken stil en
de Aalsmeerse dames krijgen van
trainer/coach Zoran Jovanovic ook
een week vakantie en hoeven tussen Kerst en Oud en Nieuw niet te
trainen. In januari pakt de ploeg
de draad weer op en de eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 7
januari wanneer FIQAS Aalsmeer
om 20.30 uur thuis in de Bloemhof
speelt tegen Internos.
Heren 2 naar regiofinale!
De mannen van FIQAS Aalsmeer
2 hebben donderdag in Heemskerk in de tweede ronde van het
NHV bekertoernooi met 38-31 gewonnen van D.V.C. Dat betekent
dat het tweede geplaatst is voor
de Regiofinale die gespeeld gaat
worden in de periode 17 tot 19 januari. Winnaars van die Regiofinales gaan door naar de achtste finales, waar ook FIQAS Aalsmeer 1
instroomt. De Aalsmeerse dames
zijn ook al geplaatst voor de regiofinale.

Volley at The Beach voor
Energy4All vandaag!
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
22 december, wordt in The Beach
een volleybaltoernooi georganiseerd voor Energy4All. Dit goede
doel is er om onderzoek te doen
naar energiestofwisselingsziekten
bij kinderen. Studententeams, docententeams en sponsorteams zullen strijden om de schaal van winnaar van Volley at The Beach 2011.
Als eerste wordt gestreden om de
overwinning in de poule, waarna een eredivisie, eerste divisie en
tweede divisie volgen. Per week
worden er 1 à 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Slechts 50% van deze kinderen wordt ouder dan 10 jaar. Als
de diagnose wordt gesteld is het

verschrikkelijk om te horen dat er
nog geen enkel medicijn is tegen
deze ziekte. Energy4All zamelt geld
in om het onderzoek naar een medicijn tegen de energiestofwisselingsziekte uit te breiden en te versnellen. Het toernooi wordt georganiseerd door zes studenten
uit het derde jaar van het Johan
Cruyff College in Amsterdam. Een
fictief evenementenbureau is opgezet door deze topsporters om
de realiteit zo goed mogelijk na
te bootsen. Volley at The Beach is
de afstudeeropdracht voor de uitstroomrichting evenementenorganisatie.
Voor meer informatie: www.12goevents.nl.

Jaarvergadering IJsclub
Uiterweg: Gezellig druk
Aalsmeer - Afgelopen donderdagavond was het drukte van belang
op de jaarvergadering van IJsclub
Uiterweg. Deze keer werd de bijeenkomst gehouden in de corridor
van de Historische Tuin. Zo bleef
de IJsclub nog net op de Uiterweg.
Stel je voor dat het bestuur in het
dorp een vergadering gaat houden, dat zou toch niet kunnen! Na
de opening door de voorzitter, waren de agendapunten snel behandeld en voor de leden het door hadden, was men aan de pauze toe.
Aan de penningmeester werd decharge verleend door de aanwezige
en een compliment voor het keurige werk. Ook de kascommissie was
onder de indruk van de duidelijkheid. De aftredende en herkiesbaar
gestelde bestuursleden werden
wederom gekozen voor de volgende periode van drie jaar. In de rond-

Koppelkaarten
bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 23
december is er weer koppelkaarten
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. De zaal is
open om 19.30 uur. Iedere kaartliefhebber is welkom. De grote winnaar
van de vorige kaartavond is Marja
van ’t Schip met liefst 5252 punten.
Op twee is Piet Straathof geëindigd
met 5242 punten en op drie Miep
Bloemen met 5071 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Siem Burgers met 3854 punten.

vraag kwam een van de leden aan
met een lied uit 1913 over IJsclub
Uiterweg, geschreven door een lid.
Na het lied met elkaar gezongen te
hebben, werd overgegaan tot de
rondvraag en de sluiting. Na de vergadering was het tijd voor ontspanning en kon iedereen op de tribune van de Historische Tuin kijken
naar een presentatie van de IJszeilvereniging. Deze club heeft het op
de Westeinderplassen wel naar hun
zin. Het was prachtig om te zien hoe
hard deze bootjes over het ijs scheren. De DVD’s over de kampioenschappen op de Baltische zee nabij Estland waren zeer indrukwekkend. Nu maar afwachten of het deze winter wat gaat worden, voor zowel de IJszeilvereniging als de IJsclub Uiterweg. Het bestuur van de
IJsclub is er in ieder geval klaar
voor: Kom maar op koning winter!

Midgetgolfbaan
gesloten
Aalsmeer - Zondag 25 december, eerste kerstdag en het volgende weekend oud en nieuw 31 december en 1 januari is de midgetgolfbaan aan de Beethovenlaan gesloten voor recreatiegolf. Openingstijden voor de komende maanden in
het nieuwe jaar zijn: zaterdag, zondag en woensdag in de middag tussen 13.00 en 17.00 uur. Toegansprijzen per omloop tot en met 12 jaar
3 euro, overigen 3.50 euro. Groepskorting bij 15 of meer personen van
10%. Voor nadere informatie of het
maken van afspraken tijden de openingtijden via 0297-340433
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Vragen aan: wethouder
Ad Verburg
1. Wat is voor u de mooist gerealiseerde wens van 2011?
Het van start gaan van Mijnsheerlyckheid. Het was een grote teleurstelling dat eind 2010
bleek dat mede door de economische crisis de verkoop van woningen niet langer haalbaar was.
We zijn in 2011 slagvaardig aan
de gang gegaan en met een gewijzigd plan gekomen. Het resultaat mag er zijn: in Kudelstaart
komen er 93 huurwoningen voor
senioren met een zorgindicatie
en dertig goedkope koopwoningen die ook goed bereikbaar zijn
voor starters. De verwachting is
dat in het eerste kwartaal 2012
de eerste paal de grond in gaat.
2. Hoe kijkt u aan tegen de sa-

menwerking met Amstelveen?
Positief en noodzakelijk. Met het
oog gericht op toekomstige ontwikkelingen, blijkt dat onze gemeentelijke organisatie kwetsbaar is. Daarbij komt ook nog de
ambitie van onze gemeente. Uitgangspunt is dat onze gemeente zelfstandig blijft en dat de samenwerking niet ten koste gaat
van de dienstverlening. Inwoners
en bedrijven kunnen ook in de
toekomst voor al hun zaken gewoon naar ons gemeentehuis
komen.
3. Hoe verloopt het bezuinigingsproces?
Als college hebben we geconstateerd dat voor veel onderwerpen, waar veel geld in om-

gaat, het maar de vraag is of het
gewenste einddoel nog wel gehaald wordt. Veel ontwikkelingen vragen om een andere aanpak. Met minder geld moeten en
kunnen we efficiënter werken.
We werken hard naar een nieuwe balans tussen gemeente en
burger.
4. Wat zou u anders willen in
de gemeente? Bijvoorbeeld:
Meer groen, netter straatbeeld of meer kunst in de wijken…
Zeker in deze moeilijke tijd hebben
de ondernemers van Aalsmeer onze aandacht hard nodig. Dit geldt
ook voor al onze jongeren; we
moeten ze ruimte geven zich te
ontplooien. Bij het meer op orde

Vragen aan: wethouder
Gertjan van der Hoeven
1. Wat is voor u de mooist gerealiseerde wens van 2011?
De mooiste gerealiseerde wens
van 2011 is voor mij de onthulling van het C.J. Braberpad naast
het Oude Raadhuis. Een mooi
eerbetoon aan deze Aalsmeerse
verzetsheld. Het was voor mij een
eer dat zijn weduwe, mevrouw
Braber-Maarse, het straatnaambord heeft onthuld.
Andere hoogtepunten zijn voor
mij de geslaagde renovaties van
de Aalsmeerse watertoren - inclusief de aangebrachte dakverlichting - en het boomkwekerskerkhof. En tenslotte de dorpspomp, een klein eerbetoon aan
Coq Scheltens. Ik vind het belangrijk dat we zuinig zijn op onze historie en monumenten.
2. Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking met Amstelveen?

Ik sta heel positief tegenover
de samenwerking met Amstelveen. De huidige ambtelijke organisatie van Aalsmeer is te
kwetsbaar. Ik ga er vanuit dat
door de voorgenomen samenwerking de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening
aan burgers en bedrijven verder
kan worden verbeterd. Daarnaast is het mooi als we ook
efficiënter en goedkoper kunnen werken. Aalsmeer blijft bestuurlijk autonoom met een eigen college en gemeenteraad.
Dat vind ik belangrijk. Tegelijkertijd verwacht ik dat we door
de samenwerking ook bestuurlijk krachtiger kunnen optreden
in de regio.
3. Hoe verloopt het bezuinigingsproces?
Wat mij betreft verloopt het proces van bezuinigen en verande-

ring heel goed. Natuurlijk doet
het op sommige plaatsen en
voor sommige organisaties pijn
maar in het algemeen is er veel
begrip voor de noodzaak om te
bezuinigen en de wijze waarop we dat doen. Op dit moment
zijn we met veel maatschappelijke partners in gesprek over
de invulling van alle beleidswijzigingen. Ik vind dat we snel
voortgang boeken en ben dan
ook hoopvol dat we in 2012 de
meeste zaken heel concreet
kunnen presenteren.
4. Wat zou u anders willen in
de gemeente? Bijvoorbeeld:
Meer groen, netter straatbeeld of meer kunst in de wijken…
Ik wil heel graag dat cultuureducatie in Aalsmeer een vaste plek in het basisonderwijs
krijgt. We gaan in 2012 hard

brengen van onze openbare ruimte, hoort ook een beter groenbeleid met daarin een grotere rol voor
particulieren. Graag zou ik ook willen pleiten voor meer aandacht
voor mensen die in een moeilijke
situatie zijn terechtgekomen.
5. Wat is uw grootste wens voor
het nieuwe jaar, zowel zakelijk
als privé?
Ik las laatst een wens in een
boekje dat ik kreeg van onze kerk. Dit wens ik iedereen in
Aalsmeer toe:
Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met Zijn liefde,
vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
6. Eén privévraag: Wat eten we met de
kerst en waar gaan we eten (thuis,
restaurant of bij/met familie).
We blijven thuis met Kerst, samen met ons gezin en heel goede vrienden. Wat we eten is nog
een verrassing.
werken aan de invulling van
aansprekende leerlijnen voor
alle Aalsmeerse basisscholen.
Daarnaast wil ik graag dat we
zorgen voor een helder stelsel
van bestemmingsplannen, vergunningverlening en handhaving. We zijn in 2011 gestart met
een omvangrijk programma om
in 2014 alle Aalsmeerse bestemmingsplannen actueel en digitaal te hebben. Ook zijn we gestart met projectmatige handhaving en dat zetten we komend
jaar voort.
5. Wat is uw grootste wens voor
het nieuwe jaar, zowel zakelijk als privé?
Goede gezondheid voor iedereen.
6. Eén privévraag: Wat eten we
met de kerst en waar gaan
we eten (thuis, restaurant
of bij/met familie).
Met kerst eten we thuis. Onze
kinderen mogen het kerstmenu naar eigen inzicht verzorgen.
Dat wordt dus vast iets met patat....en misschien een kroket.
Lijkt me heerlijk.
Tweede kerstdag vieren we in
familiekring. Een fijne dag om
lekker bij te praten.

Bal k rijwiel en: Ook voor
mooi speciaal vuurwerk!

CompaNanny presenteert
goede voornemens 2012
Aalsmeer - Ondanks het onrustige jaar in de kinderopvangbranche, kijkt CompaNanny uit naar 2012
met een vijftal goede voornemens. In
2011 hebben de maatregelen van de
overheid veel kinderdagverblijven op
scherp gezet. “En dat mocht wel eens
gebeuren”, zegt Bas Beek, Algemeen
Directeur CompaNanny. “Het is goed
dat de kwaliteit van kinderopvang
in Nederland ter discussie staat. Jarenlang zijn de wachtlijsten lang geweest en hadden de organisaties het
voor het zeggen. De rollen gaan nu
omgedraaid worden en ouders kunnen veel meer eisen gaan stellen.
Dit gaat de kwaliteit van de kinderopvang zeker ten goede komen.” De
medewerkers van CompaNanny luisteren veel naar ouders. “Wij bestaan
nu 8 jaar als organisatie en hebben
daarin vaak ouders en kinderen betrokken bij de vernieuwing van onze
diensten. Zij zijn immers degenen die
het beste kunnen aangeven waar zij
verbeteringen zouden willen zien. Ik
vind dat kinderdagverblijven er naar
moeten streven deze wensen te vervullen en misschien zelfs te overtreffen. In combinatie met de nieuwste resultaten uit wetenschappelijk
onderzoek op gebied van pedagogiek, zorg je er dan voor dat de kwaliteit van de kinderopvang hoog is en
blijft.”, aldus de heer Beek.
Goede Voornemens
De feedback van ouders en kinderen heeft CompaNanny Aalsmeer dit
jaar letterlijk vertaald naar 5 vernieuwingen: de 5 goede voornemens voor

2012. Zij gaat haar kwaliteit inzichtelijker maken voor ouders door interne audits te voeren. Hierbij wordt
het gedrag van de Nannies geobserveerd op een aantal gebieden, waaronder de toepassing van de pedagogische filosofie en veiligheid. Een
andere vernieuwing is een zogenaamde weekflex kinderopvang. Ouders kunnen met deze weekflex een
week van tevoren de benodigde opvangdagen doorgeven. Zo zijn ouders minder gebonden aan vaste dagen en kunnen ze de week indelen
zoals zij dat willen. De BSO gaat ook
verbeterd worden. Vestigingsmanager Shannon Jansen: “Kinderen van
een jaar of 6 hebben uitdaging nodig. Zij willen hun eigen talenten ontdekken. Daarom hebben we in 2012
Nannies met speciale talenten in muziek, dans, sport of techniek. Zij zullen de kinderen stimuleren zichzelf
te ontplooien. Daar hoort ook bij dat
kinderen naar hun favoriete sportclub gaan. Daarom zijn wij op dit moment aan het onderzoeken of wij de
kinderen daar heen kunnen brengen.
Zo hopen we ouders meer rust te bieden in de drukte omtrent het brengen
naar sportclubs.” Goede voornemens
worden in de decembermaand veelvuldig door mensen bedacht. Echter
blijkt de uitvoering nog wel eens op
zich te laten wachten. Dat is CompaNanny zeker niet van plan: “Onze
voornemens gaan we waar maken,
let maar op!”, besluit mevrouw Jansen. Voor meer informatie omtrent de
goede voornemens kunt u terecht op
www.compananny.nl.

Kudelstaart - Met al 36 jaar ervaring met de verkoop van vuurwerk
in Nieuw vennep is Balk rijwielen
nu ook met een verkooppunt in Kudelstaart gevestigd. De jarenlange
ervaring heeft er voor gezorgd dat
er een zeer veilige en snelle manier
van werken is gecreëerd. Natuurlijk zorgt ook de gemeente voor de
veilige situatie door strenge richtlijnen te stellen welke strikt nageleefd
dienen te worden. Zo moet er een
gekeurde sprinklerinstallatie aanwezig te zijn, veilige zelfsluitende
bunkers, blussers en uiteraard goed
geïnstrueerd personeel, dit alles om
ieders veiligheid te waarborgen.
Omdat Balk rijwielen al jaren op deze manier werkt in Nieuw vennep is
het voor hen een koud kunstje om
dit ook naar Kudelstaart te kopiëren. Door het volledig geautomatiseerde systeem werken zij razend
snel en is er vrijwel nooit een tekort
van een product. De klant vult z’n
bestellijst in en loopt naar de kassa
waar deze wordt gescand en direct
wordt geprint bij de bunker waar
een medewerker de order bij elkaar
pakt, deze wordt aan de afhaalbalie
met de klant erbij ingepakt om zo
met een complete tas met CE gekeurd vuurwerk tevreden naar huis
te kunnen. Doordat alle artikelen in
de computerkassa worden verwerkt
is er een goed zicht op de voorraad

van de artikelen en zult u zo vrijwel
nooit voor niets naar Balk rijwielen
gaan. Al het vuurwerk dat bij Balk
rijwielen verkocht wordt, is goedgekeurd en door de heren van Balk
rijwielen zelf nog uitgebreid getest
om zo voor een mooi assortiment
te kunnen zorgen. “Om knap vuurwerk te kunnen verkopen moet je
zelf ook wel een beetje pyromaantje zijn”, aldus Wilco van der Hoorn.
“En gelukkig ben ik niet de enige in
ons bedrijf die een groot liefhebber is. Zo hebben we een mooi assortiment met voor ieder wat wils
en voor ieder budget samengesteld. Dus, mocht u het moeilijk vinden uw keuze te maken, er loopt altijd wel een pyromaantje rond die u
zal helpen aan een zo mooi en veilig mogelijke oudejaarswisseling.”
De winkels in Kudelstaart en Nieuw
Vennep zijn op 29 en 30 december
geopend van 08.00 tot 21.00 uur, op
oudejaarsdag van 08.00 tot 17.00
uur. Plaatst u een voororder dan
ontvangt u geheel gratis een mooi
speciaal stuk vuurwerk van Balk
rijwielen, dit kan door de ingevulde folder in te leveren of door online een order te plaatsen via www.
balkrijwielen.nl. De winkel van Balk
rijwielen is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 224 in Kudelstaart
en aan de Hugo de vriesstraat 56 in
Nieuw Vennep.

Eerste deel van Dorpshaven
Noord nadert vol tooiing
Aalsmeer - Graafmachines, stratenmakers en andere werklieden
bepalen momenteel het straatbeeld aan de Lijnbaan en de Oude
Spoordijk. Ondanks de soms zware weersomstandigheden wordt
met man en macht gewerkt aan
de voltooiing van de eerste woningen in Dorpshaven-Noord. Veertien maanden geleden sloeg wethouder Ulla Eurich de eerste paal
voor de bouw van eengezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen, appartementen en zogenaamde woonbootwoningen in het gebied tussen de Lijnbaan en de Oude Spoordijk. De werkzaamheden
zijn het afgelopen jaar voorspoedig
verlopen. Ontwikkelaar Synchroon
heeft onlangs de eerste bewoners
blij kunnen maken met het overhandigen van de sleutels van hun
nieuwe woning. Het is de prognose
dat in het eerste kwartaal van 2012
alle 45 woningen in dit eerste deel
van Dorpshaven-Noord zijn opgeleverd. De woningen bevinden zich
aan drie nieuwe straten. Parallel
aan de Oude Spoordijk ligt Manillehof. Hier staan zeven woonbootwoningen met een opvallende architectuur die refereert aan het uiterlijk van moderne woonboten.
Aan de Vlasakkerlaan, toegankelijk
vanaf de Oude Spoordijk, staan negen eengezinswoningen en zeven
appartementen. De derde nieuwe

woonstraat is Spinradhof, bereikbaar vanaf de Lijnbaan. Naast de
Lijnbaankerk zijn hier zes twee-onder-één-kapwoningen gebouwd,
die op hun beurt worden geflankeerd door tien eengezinswoningen en zes appartementen.
Van de tuin in de boot
Eén van de belangrijkste kenmerken van het totale gebied is de
aanwezigheid van water. Vanaf de
Ringvaart lopen tal van watergangen de nieuwe buurt in, pal tot aan
de tuinen van de woningen. Voor
de meeste bewoners geldt dan ook
dat zij straks vanuit hun achtertuin
zó in de boot kunnen stappen. Best
luxe! Een ander voordeel is natuurlijk de ligging nabij het Centrum.
Door de ruime variatie in woningtypen wordt Dorpshaven-Noord
een buurt waar jong en oud samen
leven. Na het gereedkomen van
de eer ste 45 woningen gaat Synchroon verder met de ontwikkeling van de braakliggende gronden
rondom de Lijnbaankerk. Ook hier
komen in de toekomst verschillende typen woningen aan het water.
Van de woningen die in het eerste
kwartaal van 2012 worden opgeleverd zijn er nog enkele te koop. Informatie is verkrijgbaar bij EKZ Makelaars, Punterstraat 2 in AalsmeerCentrum, tel. 0297-344444 en via
www.dorpshaven.nl.

