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LET OP!
VOLGENDE WEEK
KOMT DE KRANT
1 DAG EERDER UIT
I.V.M. DE KERST

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Advertenties en artikelen
aanleveren kan tot 12.00 uur
op dinsdag 22 december.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

zie onze site:
meerbode.nl

Fijne
gezellige
Heten
beste
personeel feestdagen!
op de juiste plek

facebook.com/

Meningsverschil met bestuur over fusieschool Triade

Protest op De Hoeksteen
wegens vertrek directeur

4 GANGEN DINER
keuze uit vis of vlees
€24,95 p.p.

Hierna zĳn wĳ gesloten
t/m 2 januari.

Aalsmeer - Protest op basisschool
De Hoeksteen afgelopen maandagmorgen 14 december. De kinderen, ouders en een groot aantal leerkrachten zijn het niet eens
met een besluit van het schoolbestuur. Het bestuur en directeur Hergo van Ginkel hebben een meningsverschil over de te volgen koers voor
de nieuwe fusieschool Triade, die
naar verwachting begin augustus
2018 aan de Dreef geopend wordt.
Het meningsverschil is zo ver opgelopen dat directeur Hergo zijn ontslag heeft ingediend en per 1 januari vertrekt. En dit willen de kinderen
en ouders niet. Hergo is juist een
geweldige directeur. Een man die
naast de kinderen en ouders staat,
persoonlijk ook heel betrokken is bij
het protestants christelijk onderwijs
op ‘zijn’ school.

Wij wensen u
gezellige kerstdagen
en een goede
jaarwisseling toe!
Nicolette & Mellanie
en medewerkers

WAPEN VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR
Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520
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Op 1e en 2e kerstdag
en 1 januari is het
gemeentehuis
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Zie pagina 6
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Identiteit fusieschool
Dit is ook de reden van het meningsverschil. De identiteit van de nieuw
te bouwen fusieschool. Het bestuur
is in gesprek met Solidoe om te komen tot een nieuwe identiteit. Het
bestuur wil vanaf de start een Integraal kindcentrum (IKC). Dit houdt
in een verregaande samenwerking
met Solidoe. In principe ben je dan
één organisatie. En dit vindt Hergo
van Ginkel te snel gaan. Zijn visie
is dat eerst de fusie tussen de twee
schoolteams plaats zou moeten vinden om vervolgens bij het betrekken
van het nieuwe gebouw de samenwerking met Solidoe verder vorm te
geven. “Dat zou kunnen leiden tot
het IKC, maar het kan ook zijn dat
we het samenwerken beperken tot
praktische zaken en ieder een eigen organisatie blijft. Het bestuur
wil een vernieuwend, onderscheidend onderwijsconcept zo snel mogelijk invoeren. Mijn visie is om vanuit het huidige onderwijsconcept
stapsgewijs veranderingen door te
voeren, die gedragen worden door
de leerkrachten én de ouders. Ver-

anderingen die passen bij de populatie van onze school”, aldus Hergo in een brief aan alle ouders en
verzorgers. De visie van het bestuur
deelt hij niet en hij wil hier de verantwoordelijkheid niet voor dragen.
“Deze visie sluit naar mijn idee niet
goed aan bij de leerlingen, de leerkrachten, bij u en het PC onderwijs
in Aalsmeer. Ik heb, na goed overleg
met het bestuur, besloten dat ik met
mijn werkzaamheden voor VPCO De
Basis ga stoppen. Ik heb met heel
veel plezier op De Hoeksteen, aan
de nieuwbouw en het fusietraject
gewerkt en het doet me pijn dat ik
nu, door de onstane visieverschillen,
mijn werkzaamheden moet neerleggen”, besluit directeur Van Ginkel.
“Blijven, blijven, blijven”
De leerlingen en ouders staan echter honderd procent achter de directeur. Er was daarom protest op
het schoolplein. De kinderen van alle groepen kwamen met spandoeken en ballonnen naar buiten en lieten met duidelijke bewoordingen:
“Wij willen meester Hergo. Blijven,
blijven, blijven”, weten dat zij achter
hun directeur staan. Van Ginkel was
hier zichtbaar van onder de indruk.
Of de kinderen en de ouders het tij
kunnen keren?
Het bestuur van VPCO De Basis
(vanaf 1 januari 2016 Stichting Jong
Leren) heeft een tweede brief geschreven naar alle ouders en verzorgers van kinderen op De Hoeksteen op maandag 14 december. Dit
naar aanleiding van alle commotie
en de protestactie van de leerlingen.
Het bestuur stelt dat zij ook hecht
aan christelijk onderwijs op haar
scholen. “De fusieorganisatie heeft
als doel om, met de Bijbel als bron,
christelijk geïnspireerd onderwijs te
verzorgen. Bij de fusie in 2013 is besloten dat er een vernieuwend onderwijsconcept komt bij de nieuwbouw. Vanaf deze start is het duidelijk geweest dat er een geïntegreerd

Bouw woningen aan Zwarteweg

Gemeentewerf is verhuisd
Aalsmeer - Helemaal leeg, het hek
gesloten: De gemeentewerf aan de
Zwarteweg is niet meer. De afgelopen weken zijn alle opstallen gesloopt. Het terrein maakt onderdeel
uit van de Tuinen van Aalsmeer. Er
gaan woningen gebouwd worden,

zo’n 100 in totaal en met name voor
starters en gezinnen. De bedoeling
is rijwoningen en twee en drie onder
één kappers, maar aan een exact invullingsplan wordt nog gewerkt. De
startnotitie is afgelopen juni vastgesteld. ‘Verhuisd naar de Aarberger-

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

www.antennagroep.nl
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elke zondag

open
gebouw komt waarin onderwijs en
opvang samenwerken”, aldus directeur Sytske Feenstra van VPCO De Basis. “Het vertrek van Hergo leidt tot hoge emoties en dat begrijpen we goed. Er moet ook ruimte zijn voor die emoties, waarbij we
het respect voor elkaar moeten behouden. Wij hopen dat de emoties
niet te hoog oplopen en dat eenieder zich baseert op de feitelijke ontwikkeling tot nu toe. Dat wil zeggen
dat we met elkaar in gesprek zijn
over de identiteit en het onderwijsconcept van Triade”, aldus bestuursdirecteur Sytske Feenstra.
Meer aandacht voor kinderen
De extra ingelaste bijeenkomst
maandagavond 14 december tussen het bestuur en de ouders van
De Hoeksteen hebben de partijen niet echt dichter bij elkaar gebracht. Het bestuur wil het ingezette
traject van de fusie voortzetten, de
ouders willen dat er meer aandacht
komt voor de kinderen zelf. Directeur Hergo van Ginkel was niet aanwezig. Zo goed als zeker blijft hij bij
zijn ingediende ontslag en vertrekt
per 1 januari 2016. Na de kerstvakantie zal Kees van der Giessen als
adjunct-directeur tijdelijk het eerste
aanspreekpunt zijn voor ouders en
het team en tijdelijk de directeurszaken waarnemen tot er een oplossing gevonden is.
weg’ (Rijsenhout) is te lezen op het
bord aan het hek dat het terrein afsluit. Niet meer naar de gemeentewerf voor een (gratis) zak compost
en waar moeten de kerstbomen nu
straks ingeleverd worden? De actie van gratis compost gaat niet verdwijnen, zo laat de gemeente weten.
Dit gaat gebeuren vanuit de Werf in
Rijsenhout, de plek waar ook grof
vuil ingeleverd kan worden. En
kerstbomen kunnen hier eveneens
ingeleverd worden. Verder gaan er
op vier punten in de gemeente locaties ingericht worden waar bomen ingeleverd kunnen worden. Er
kan weer verzameld worden door
alle jeugd. Nog steeds: 50 eurocent
per boom!
Geen kerstbomenverbranding
Alle bomen gaan versnipperd worden. Er komt geen kerstbomenverbranding. Hiervoor is door de
brandweer geen vergunning aangevraagd. Gewoon dus weer, als andere jaren, in de versnipperaar!
Buren voor brandweer?
Straks na de nieuwbouw heeft de

12.00 tot 17.00 uur

Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl

GEVRAAGD

Komt u op dinsdag 22
of woensdag 23 december
genieten van ons
sluitingsmenu?
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Aalsmeer: omg. Zwarteweg, Clusiusstraat (200 kranten)
Vanaf 1 januari 2016.
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Vrouw beroofd bij geldautomaat
Aalsmeer - Op dinsdag 15 december rond zes uur in de avond heeft
een beroving plaatsgevonden bij
de bank aan de Stationsweg. Een
44-jarige vrouw uit Aalsmeer bracht
geld naar de afstortkluis buiten bij
de bank. De inwoonster zag dat de
kluis met tape dichtzat, dacht aan
een storing en wilde weer weggaan.
Op dat moment dook er een persoon op, die de zak met daarin de
dagopbrengst van de zaak uit haar
handen griste. Er kwam een brommer vanaf de achterzijde van de
bank aanrijden en de dief sprong
achterop. De twee maakten zich uit
de voeten op een mogelijke blauwe Vespa met blauw kenteken richting het Praamplein, achter de bank
langs. De politie is direct gealarmeerd en is samen met inwoners
via het Burgernet een zoektocht gestart naar de straatrovers. De overvaller van de vrouw is blank, heeft
brandweer opeens heel veel buren,
maar wie worden de nieuwe buren
in het onderkomen hier? De kazerne blijft, zoals bekend, op haar bestaande plek aan de Zwarteweg,
maar gebruikt niet het hele gebouw.
Er staan nu kantoren leeg. “De gemeente is op dit moment aan het
onderzoeken welke huurders in deze ruimte kunnen”, aldus het antwoord. En wanneer is er wat te verwachten qua (woning)bouw op het
terrein? De planning onder voorbehoud is: In het voorjaar ontwerp bestemmingsplan, voor de zomer vaststellen en eind van 2016, begin 2017
starten met de bouw.

een stevig postuur en is ongeveer
1.80 meter lang. Hij droeg een spijkerbroek en een donkere jas en had
een muts op. Van de tweede persoon zijn geen gegevens bekend.
De daders zijn helaas niet aangetroffen. Na een kleine twee uur is de
zoektocht afgesloten. Mogelijk zijn
er getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844. Het onderzoek is in
volle gang.

Bromfiets rijdt
weg na botsing
Aalsmeer - Op woensdag 16 december rond kwart voor negen in de
ochtend is een 16 jarige bromfietsster in botsing gekomen met een
andere brommerrijder. Het meisje kwam uit Kudelstaart en reed
op het fietspad naast de Legmeerdijk en wilde richting de bloemenveiling rijden. Bij de Bachlaan moest
zij oversteken. Bij het oversteken is
de bromfietsster aan de rechterkant
aangereden door een andere bromfiets, die achter haar reed. Beide bestuurders zijn hierbij ten val gekomen. De bromfietser is opgestaan
en vervolgens weggereden richting
de Kudelstaartseweg (surfeiland)
zonder zijn/haar gegevens kenbaar
te maken. De 16 jarige bromfietsster
is licht gewond en heeft schade aan
haar voertuig opgelopen. Mogelijk
zijn er getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.
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Weer Kerst op Surfeiland

INFORMATIEF
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. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 20
december
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker:
Martijn Mosselman. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met
ds. M. Hogenbirk en 16.30u. met
ds. A. Boshuizen. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met mw. Ellen van Houten. Collecte: Adventsproject. Opvang 0-4 jaar via
oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
H. Priem uit Bunschoten. Organist: W. Spaargaren. Om 16.30u.
Kerstfeest. Kindernevendienst.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo. Organist: J. Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Gor Khatchikyan. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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 Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Familiekerstvieringen bij de
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Iedereen is
van harte uitgenodigd voor het familiekerstfeest en de kerstnachtdienst die in de Levend Evangelie
Gemeente worden gehouden. Het
familiekerstfeest is op zondag 20
december om 16.30 uur. Het wordt
een gezellige middag waarbij de
kinderen de kerstmusical Het mooiste kado zullen opvoeren. Daarnaast treedt dansgroep ArtsFactory
op en worden er bekende kerstliederen gezongen. Na afloop staat de
warme chocolademelk voor jong en
oud klaar. De kerstnachtdienst is op

‘Rijsenhout zingt’ zondag Mooie opbrengst na MS
collecteweek in Aalsmeer
Rijsenhout - Op zondag 20 december zal er een speciale ‘Rijsenhout
zingt’ dienst zijn in Het Lichtbaken.
Deze dienst staat helemaal in het
teken van kerst. Een dienst om helemaal in de Kerststemming te komen. Medewerking zal er zijn van
Gert van Hoef op orgel en piano.
Gert heeft al diverse malen meege-

werkt aan een dienst in Rijsenhout,
een echte muzikale orgel/piano virtuoos is hij. Ook zal er muzikale medewerking zijn van de eigen band.
De dienst begint om 16.30 uur, maar
vanaf 16.00 uur staat de koffie, thee
en limonade al klaar. Het Lichtbaken is te vinden aan de Aalsmeerdeweg 751.

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Handbal Tweede Divisie

FIQAS 3 winterkampioen!
Aalsmeer - Zaterdagavond was
het derde herenteam van FIQAS
Aalsmeer, koploper in de Tweede Divisie, na een lange periode weer eens
compleet. De tegenstander was EHC,
de nummer twee. De mannen startten niet zoals gehoopt was, want
EHC nam het voortouw: 0-2, 1-3.
Toen begon de dekking langzaam
warm te draaien en wist FIQAS 3 in
de 5e minuut gelijk te maken en met
een kleine versnelling zelfs een gaatje te slaan van maximaal twee doelpunten: 7-5. Twee minuten later wist
EHC met goed spel weer langszij
te komen (7-7). In de fase die volgde hadden beide ploegen moeite om
het net te vinden, maar door een goede onderschepping en snelle tegenaanval was er toch weer een gaatje
na 16 minuten: 9-7. In een rommelige periode van een minuut of vijf wisten beide ploegen regelmatig te scoren en zo stond er in de 21e minuut
een stand van 13-11 op het bord. Het
bleef dus een boeiende pot handbal
voor het publiek dat weer in grote getale was komen kijken. Intussen was
er een driedubbel overtal voor EHC,
dat daar uiteraard van profiteerde en
14-13 maakte, maar door een sluwe

actie van Stefan Geleijn wist ook FIQAS Aalsmeer te scoren: 15-13! Zo
werd de ondertal-situatie overleefd,
want de mannen hielden het hoofd
koel. Eenmaal compleet bleven de
ploegen op gelijke afstand en gingen
rusten met een 17-16 stand. Na rust
kwam heren 3 sterk uit de kleedkamer en met een zeer gedreven Jarcha van Dijk, die drie doelpunten op
rij wist te scoren, liep de ploeg uit
naar een marge van vier: 22-18. Tot
een minuut of 10 wist EHC het tempo te volgen (25-22), maar langzaam
maar zeker liep de energie uit de bezoekers, die steeds vaker kansen onbenut lieten, ze gestopt zagen worden en afgestraft met een snelle tegenaanval. Zo kon er worden uitgelopen naar een ruime 34-24 voorsprong. De laatste 6 minuten werden
rustig uit gespeeld en zo FIQAS 3 een
verdiende 36-25 overwinning op de
nummer twee van de competitie bijschrijven en zich één ronde voor de
helft van de competitie al winterkampioen noemen. Dinsdag 15 december
spelen de mannen alweer een bekerwedstrijd: uit in Nieuwegein. Die begint om 19.30 uur in sporthal Galecop.

Aalsmeer - Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is
het mooie bedrag van 1.980 euro in
Aalsmeer en 889 euro in Kudelstaart
opgehaald. Het opgehaalde collectegeld gaat besteed worden aan onderzoek (voor een beter leven nu en
een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. Het Nationaal
MS Fonds bedankt alle gevers en
collectanten, die ook dit jaar weer
door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. De
collectant gemist? Alsnog bijdrage overmaken kan op giro 5057 te
Rotterdam! De collecte van volgend
jaar ondersteunen als collectant?

‘Een kind is ons geboren’

Kerstconcert Bindingkoor
Aalsmeer - Het Bindingkoor zong
een deel van het kerstrepertoire tijdens de kerstmarkt van 12 december in de Historische Tuin. Zaterdag 19 december is meer te horen
van Het Bindingkoor in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55. Het
kerstconcert rond het thema ‘Een

kind is ons geboren’ staat onder leiding van Henk Trommel en medewerking wordt verleend door Matthijs Koene op panfluit en Jeroen
Koopman op orgel. Het concert begint om 20.15 uur, zaal open vanaf
19.45 uur, en de toegang bedraagt
10 euro, kinderen betalen 5 euro.

Neem dan contact op met het Nationaal MS Fonds via 010-5919839 of
via www.nationaalmsfonds.nl

Kerstkienen in
het Dorpshuis
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 18 december organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een kerstkienavond. Veertig fantastische prijzen waaronder kerstpakketten, waardebonnen en diverse andere prijzen staan deze avond
weer uitgestald op de tafels. Na vier
ronden een pauze om even op adem
te komen en de kelen te smeren.
Daarna verder met ronde vier tot en
met acht. Aan het einde van deze
avond is er de extra kienronde met
altijd een prijs van ongeveer 125 euro. Kom ook gezellig kienen in het
dorpshuis van Kudelstaart. Aanvang
is 20.30 uur.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 19 december gaan de leden van Drumfanfare Melomanie en handboogvereniging Target weer huis aan huis oud
papier ophalen. Vanwege de komende feestdagen is de ophaaldag
vroeger dan gebruikelijk. De lopers
hopen natuurlijk weer op de medewerking van alle inwoners en dat zij
het papier in tilbare dozen aan de
rand van de weg plaatsen. De opbrengst van het oud papier komt ten
goede aan beide verenigingen. De
volgende ophaalronde is zaterdag
30 januari.

Open huis in
Open Hofkerk

Kerstnacht met
Gospel Singers
Aalsmeer - Kerstnacht wordt in de
Open Hof kerk gevierd met medewerking van de black gospel groep
de Loraine Gospel Singers uit Almere. De groep bestaat uit vier zangers. De dienst wordt geleid door de
heer B. van der Bent. Na afloop kan
er op het plein voor de kerk glühwein en warme chocolademelk worden gedronken (bij slecht weer binnen). Iedereen is van harte welkom
op donderdag 24 december om
22.00 uur in de Open Hof kerk aan
de Ophelialaan 245.

borst werden de kerstliederen meegezongen. Ik hoop dat dit een vaste
traditie wordt, zo dicht bij huis en bij
elkaar.” Deze hoop wordt werkelijkheid, want donderdag 24 december
viert de Cama Gemeente van 19.30
tot 20.15 uur Kerst op het Surfeiland.
Het risico dat het ‘unplugged’ kerstfeest door slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, is aanwezig. Om de bezoekers toch een
beetje beschutting te geven, worden er wel her en der enkel partytenten opgezet.
Mocht het echt heel slecht weer zijn,
dan gaat de viering buiten niet door.
Dan zijn er andere kerken waar men
net zo welkom is.

donderdag 24 december om 21.00
uur. Op deze avond zal Martijn Piet
stilstaan bij de betekenis van kerst,
dansgroep ArtsFactory treedt op en
er is samenzang van bekende kerstliederen. Na afloop van de kerstnachtdienst is er een gezellige receptie, waarbij de chocolademelk
en het kerstbrood niet ontbreekt.
Het familiekerstfeest en de kerstnachtdienst worden gehouden in de
Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Ga voor
meer informatie naar www.leg.nl.
Foto: Cor Meenderinck.

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. K. Muller uit Emmeloord en 16.30u. met
ds. B.J. Eikelboom, Barendrecht.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof oecumenische viering met Kuiper en Wesselius m.m.v. Evondo. Zondag 9.30u. in Karmelkerk
eucharistieviering met Samuel of
Henry m.m.v. klein koor. Om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Russisch-Orthodoxe
diensten
Zaterdag 17.30u. Avondgebed en
zondag 10u. Goddelijke Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. L.M.
Bloklander-de Jong uit Nieuw
Vennep. Om 18u. Kerstzang op
de Werf.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. woordcommunieviering m.m.v. cantors.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 vanaf 20u. Eerstvolgende bijeenkomst op 5 januari.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Eerstvolgende bijeenkomst 4 januari.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeer - “Het surfeiland is de
uitgelezen locatie in Aalsmeer voor
het organiseren van evenementen
dus waarom houden we daar geen
Kerstnachtdienst?” Dat was vorig jaar de gedachte van Jan Martijn Abrahamse, voorganger van
de Aalsmeerse Cama Gemeente
(ACG). Het werd een groot succes,
een nieuwe traditie was ingezet. Uit
de vele reacties: ‘’Een hartverwarmende eerste Kerstviering. Geweldig om mee te mogen maken dat
zoveel mensen, en vooral ook kinderen, de warme huiskamer even hadden verlaten en zich in de kou kwamen warmen aan het Kerstverhaal
en aan hun medemens. Uit volle

Aalsmeer - Op dinsdagmorgen
22 december zijn belangstellenden
welkom in het Baken aan de Sportlaan 86 om koffie of thee te drinken. Tijdens het open huis wordt
een speciale kerstviering gehouden
waarvan de leiding is in handen van
dominee Prins. Het open huis is van
10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur en
de koffie en thee worden geheel
gratis aangeboden. Op 29 december is er geen open huis. In 2016 is
er vanaf 5 Januari weer elke dinsdag open huis. Wilt u graag eens
met anderen praten? Kom langs,
het verplicht u tot niets. Iedereen
is van harte welkom. Geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid te
komen? Neem dan contact Annie
Vijfhuizen via 0297-322133, Annie
Stoof via 0297-328326 of Panc Eikelenboom via 0297-327915.

COLOFON
sinds 1888
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officiële Mededelingen
gEMEEntE aalsMEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
opEningstijdEn baliE burgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 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 08.30-17.00 uur.
opEningstijdEn baliE bouwEn & vErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinforMatiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

24 En 31 dECEMbEr
Het callcenter is op 24 en 31 december bereikbaar
tot 16.00 uur
1E En 2E kErstdag
Het gemeentehuis is 1e en 2e kerstdag gesloten.
1 januari
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.
gEbruik rEgiotaxi aMstElland tijdEns dE
fEEstdagEn
Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt
van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u
zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi op eerste of
tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst een week tot
minimaal twee dagen van tevoren (dus uiterlijk 22 december
2015) te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel
vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur
’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op
de normale tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u
bestellen via tel. 0900-8998343 (lokaal tarief).
raadsvErgadEring op dondErdag 17 dECEMbEr
Agenda voor de Raadsvergadering op donderdag 17 december 2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer.
Aanvang: 20.00 uur.
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1.

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergaderingen van
3 december 2015
4. Ingekomen stukken

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.
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 kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
insprEkEn in dE CoMMissiEvErgadEring
ovEr EEn gEagEndEErd ondErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
ovErigE lokEttEn En inforMatiE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
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.

HaMErstukkEn
20.05

R-2.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied
(GR OD NZKG) ten gevolge van de
wijziging van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen
Amstelland Meerlanden Werkorganisatie
Verordening auditcommissie
Aalsmeer 2016
Keuze Rekenkamer
Fractiebudgetten 2014/2015

R-3
R-4
R-5
R-6

Vragenkwartier
sluiting
bEkEndMakingEn snEl En MakkElijk tE vindEn
op www.ovErHEid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
Hoe blijft u op de hoogte?
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat
u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
vanaf 1 oktobEr 2015 is dE diEnstvErlEning
bij dE baliE bouwEn & vErgunningEn En baliE
bEdrijvEn gEwijzigd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.

Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per
dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige
vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over
onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt
u een afspraak maken via 020-540 4911.
wEt algEMEnE bEpalingEn oMgEvingsrECHt
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 282, 1431 AW (Z-2015/065940), (het oprichten
van een overkapping in de voortuin),
- Diverse lokaties Ringvaartzijde, kadastraal bekend G5669
en G6393, (Z-2015/066705), (het kappen van 10 bomen)
- Dorpshaven fase 3, deelplan 1,2,3,4 (Z-2015/066791),
(het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 63 eengezinswoningen en 3 waterwoningen met
bijbehorende infrastructuur)
- Anne Frankstraat 17, 1433 PJ (Z-2015/066944), (het
plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel)
- Aalsmeerderweg 132, 1432 CT (Z-2015/067083), (het
plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorgevel)
- Hornweg 203, 1432 GJ (Z-2015/067069), (het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een
zorgwoning)
- Turfstekerstraat 48, 1431 GE (Z-2015/067067), (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van
werknemers in een bedrijfswoning)
- Machineweg 33A, 33B en 35, 1432 EL (Z-2015/067100),
(het bouwen van een woning)
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebied
3, (Z-2015/067335), (het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van 66 woningen waaronder 3
waterwoningen)
- Ringvaartzijde 37, 1431 CL (Z-2015/067393), (het kappen
van 3 bomen)
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebied 4
(Z-2015/067344), (het afwijken van het bestemmingsplan
t.b.v. het oprichten van 66 woningen waaronder 3 waterwoningen)
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2015/067301), (het oprichten
van 9 vrijstaande woningen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/065744), ( het opstarten
van het restaurant La Chaumiere BV)
- Mr. Jac. Takkade 3Q3, 1432 CA (Z-2015/065016 (het starten van een recyclingsbedrijf voor electronische apparatuur)
- Legmeerdijk 165, 1432 KA (Z-2015/066304) (het veranderen van het bedrijf Jan van den Broek)
- Ophelialaan 182, 1431 HP (Z-2015/067364) ( het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/067584) ( het melden
van brandveilig gebruik t.b.v. restaurant La Chaumiere)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) akkoord zijn bevonden:
- Mr. Jac. Takkade 3 Q 3, 1432 CA (Z-2015/065016), (het
oprichten van een inrichting)
beslistermijn verlengd
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd)
- Zijdstraat 671431EB (Z-2015/056490) (het deels slopen
van een bestaand winkelpand en woonruimte
- Locatellihof 26, 1431 ZR (Z-2015/048942), (het verhogen
van de nok en het plaatsen van een dakkapel)
procedure afgebroken, intrekking
- Seringenstraat 14, 1431 BJ (Z-2015/060887) (het oprichten van een dakopbouw)
vErlEEndE oMgEvingsvErgunningEn,
rEguliErE proCEdurE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Oosteinderweg 515, 1432 BK (Z-2015/058965), (het vergroten van de woning aan de achterzijde)
- Berkenlaan plantsoen nabij nr. 11, 12, 17, 19/19a, 21,
1431 JD (Z-2015/065415) (het kappen van een boom)
- diverse lokaties Ringvaartzijde, kadastraal bekend G5669
en G6393 (Z-2015/066705) (het kappen van 10 bomen)
EvEnEMEntEn
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 247A, 1432AT (Z-2015/065729), Aalsmeer
Roest Niet, toerrit auto’s en
motoren op 12 juni 2016, ontvangen 4 december 2015
- Nader te bepalen (Z-2015/064937), Manifesto tegen
angst, tomatengevecht-feest op 10 of 17 januari 2016,
ontvangen 30 november 2015
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Rozenplein, 1431BL (Z-2015/057699), Concert van de
band X-mas op 16 december 2015, verleend 3 december
2015
CollECtEs
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
tEr inzagE
t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2
t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met
de daarop betrekking hebbende stukken (nabij het kruispunt van de Hornweg met de Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw Oosteinde via de Palingstraat)
t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop betrekking hebbende stukken (aan de Dreef 1
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van
Voetbalvereniging Aalsmeer)

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.
CalaMitEitEntElEfoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
vErkEErsbEsluitEn
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

MEEr info
Volg ons op Facebook en Twitter.
proCEdurE
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
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.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 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.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor MEEr inforMatiE: www.aalsMEEr.nl
Ondersteuning bedrijven
Jeugdsportfonds Aalsmeer
Aalsmeer - Dat alle kinderen moeten
kunnen sporten zal niemand bestrijden. Het Jeugdsportfonds Aalsmeer
zet zich voor dit doel in om dit te realiseren. Kinderen uit gezinnen die
vanwege een krappe financiële thuissituatie geen mogelijkheid hebben
om lid te worden of om lid te blijven
van een sportvereniging kunnen via
het Jeugdsportfonds Aalsmeer toch
de sport blijven uitoefenen waar ze,
in veel gevallen, al langere tijd mee

verbonden zijn. Momenteel sporten zo’n 160 kinderen in Aalsmeer
en Kudelstaart met een maximale bijdrage van 225 euro per jaar via
het Jeugdsportfonds Aalsmeer. Het
bedrag aan contributie gaat rechtstreeks naar de sportvereniging waar
het kind sport. De aanmelding verloopt via een intermediair, met alle
informatie zeer vertrouwelijk omgegaan. Om continuïteit in de doelstelling te behouden, is het Jeugdsport-

fonds afhankelijk van subsidies, donaties en giften. In Aalsmeer en omgeving wordt het Jeugdsportfonds
mede ondersteund door het bedrijfsleven vanuit het gevoel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Kooyman B.V. Sierbestrating &
Tuinhout uit De Kwakel heeft vanuit
dat principe ook een ‘steentje’ bijgedragen. Bij elke vierkante meter
waalformaat, die tussen 1 september en 1 december werd verkocht,
doneerde Kooyman B.V. de waarde
van één steentje aan het Jeugdsportfonds Aalsmeer. Het Jeugdsportfonds
Aalsmeer mocht na afloop van deze actie een cheque in ontvangst nemen van 500 euro. Van dit bedrag

kunnen weer 2 kinderen een jaar
lang sporten. Het bestuur van het
Jeugdsportfonds Aalsmeer is bijzonder verheugd dat er in Aalsmeer en
omgeving steeds meer ondernemingen zijn die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het daardoor
mogelijk maken om kinderen uit genoemde doelgroep aan hun geliefde sport te kunnen (blijven) deelnemen. Ook particulieren kunnen
dit werk ondersteunen door donateur te worden van het Jeugdsportfonds Aalsmeer of door het storten van een éénmalige gift op IBANnummer NL69 RABO 0112336744.
Ga voor meer informatie naar
www.aalsmeer.jeugdsportfonds.nl.

Annemarie Kooyman overhandigt de cheque van 500 euro aan bestuurslid
Jeugdsportfonds Arie de Vos.
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Nieuw: ‘Mannenharten 2’
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - De film ‘Mattenharten 2’ gaat vanavond, donderdag
17 februari, in première in Bioscoop
Aalsmeer. In ‘Mannenharten 2’ blijkt
de liefde ook weer alles behalve een
sprookje. Zo drijft de baby van Wouter (Jeroen Spitzenberger) en Nicole (Katja Herbers) hen vooral uit elkaar. Als beginnend kinderboekenschrijfster heeft ze vooral oog voor
haar leuke boeken en dito uitgever.
Met als gevolg dat Wouter zich nog
één keer in het onbezonnen studentenleven stort. Samen met Tim
(Daan Schuurmans), die net terug is
van zijn reis en besloten heeft een
tijdje single te blijven, wat makkelijker gezegd is dan gedaan. Dennis (Barry Atsma) valt als een blok
voor een nieuw zangtalent, maar zij
laat zich niet zo makkelijk inpakken. Evenals Niels (Fabian Jansen),
die besluit het na een versiercursus
over een hele andere boeg te gooien. En dan is er nog de hopeloos romantische Younes (Mingus Dagelet), die op zoek is naar het meisje waar hij één onvergetelijke nacht
mee beleefde. Kortom: de zoektocht
naar liefde gaat in alle hevigheid
verder! De film duurt 90 minuten en
is vanavond 17, vrijdag 18, zondag
20 en dinsdag 22 december te zien

AGENDA

vanaf 21.00 uur, zaterdag 19 december om 15.00 uur en donderdag 24
december om 17.00 uur en om 21.00
uur. Ook filmaanraders en te zien in
de bioscoop aan de Van Cleeffkade:
‘Bon Bini Holland’, ‘Hallo Bungalow’
en zondag 20 december om 21.00
uur ‘Spectre’ met James Bond.
Extra films in kerstvakantie
En in de kerstvakantie kan opnieuw
genoten worden van ‘Holland, Natuur in de Delta’. De Hollandse natuur door de ogen van verrassende,
kenmerkende dieren die de vruchtbare delta bevolken. Deze film duurt
90 minuten en wordt vertoond op
maandag 21, dinsdag 22, donderdag 24 december om 17.15 uur. Aan
de kinderen is deze vakantie ook
gedacht door Bioscoop Aalsmeer.
Ga genieten van ‘Snoopy en Charlie Brown’ (3D), ‘Dummie de Mummie 2’, ‘Minions’ (2D), ‘Binnenstebuiten’ en ‘De sneeuwkoningin 2’
en voor de oudere jeugd: ‘Fashion
Chicks’ en ‘The Hunger Games, part
2’. Kijk voor informatie en filmtijden op www.bioscoopaalsmeer.nl.
Kaarten reserveren kan via de site
en via 0297-753700 en zijn te koop
in de gezellige biosbar in Studio’s
Aalsmeer.

Zaterdag ‘Very Wild Christmas’

‘Wild’ live in Sportzicht

Aalsmeer - Zaterdag 19 december
zal de band ‘Wild’ optreden in café Sportzicht. Op veler verzoek zijn
de bandleden nog een keer bij elkaar gekomen om een optreden
te geven in de kroeg waar het allemaal begonnen is. Wild treedt al
vele jaren vlak voor de feestdagen
op in het café en blijft deze traditie trouw. Voor vaste aanhang van
de band een mooie gelegenheid om
te komen kijken, omdat de band niet
meer zo veel optredens kan doen.
‘Wild’ speelt een mix van classic
rock en nederpop waaronder nummers van de Earing, Herman Brood

en De Dijk. Zoals van de band verwacht mag worden zal de laatste
set een ‘Very Wild Christmas’ worden met een aantal verrassende
nummers. Het is uiteindelijk toch
weer de bedoeling dat het dak er
af gaat. De vocals worden verzorgd
door Robbie Ojevaar. De rest van
de band bestaat uit de gitaristen
John v/d Polder, Kees-Jan Voortman
en Pieter Hoogeveen. Drummer is
Frank de Kruijf. Het optreden zaterdagavond begint rond 22.00 uur en
eindigt om 01.00 uur. De toegang
tot café Sportzicht in de Sportlaan
is gratis.

Veel activiteiten in N201

‘Bandbrouwerij live’ mooie
afsluiter van muzikaal jaar

Dinsdag eindejaarsquiz!

Vol Joppe voor B-Loose
Aalsmeer - Een vol Joppe afgelopen zaterdag 12 december voor
het optreden van de band B-Loose. Ondanks de regen en de harde wind was menigeen naar het café in het Centrum gekomen om te
kijken en te luisteren naar deze coverband. Het vijftal stelde niet teleur.
Allerlei hits werden ten gehore gebracht en ondanks dat niet elk nummer perfect verliep, was het gezellig
en kreeg de band terecht applaus
voor haar inzet. Het publiek werd
beloond met een extra lange tweede set, waarin vooral ‘stevig werk’
werd gespeeld. B-Loose heeft overigens al meerdere malen opgetreden in Joppe en heeft ook twee keer
gespeeld op bandjesavond. Wat het
publiek betreft mag de band nog
wel een keer langs komen. Heel gezellig was dit livemuziek feestje!
Eindejaarsquiz
Het nieuwe jaar klopt alweer op de
deur en dat betekent dat cafe Joppe je weer gaat verblijden met een

eindejaarsquiz op dinsdag 22 december. Met deze gezellige eindejaarsquiz wordt een terugblik gemaakt op het afgelopen jaar. Mocht
je nog geen idee hebben wat jij en je
vrienden aanstaande dinsdag moeten gaan doen? Kom dan langs en
speel mee. Met deze quiz knal je het
nieuwe jaar in! Het jaar van: de debacles (Fyra- en Oranje-), de vluchtelingencrisis, Volkswagen, de verloren volleybalfinales, Charlie Hebdo,
Spectre, de Julianabrug en zo nog
heel erg veel meer. Het jaar 2015
was continu in beweging, dus reken op een gevarieerde presentatie.
De Joppe eindejaarsquiz bestaat uit
vier vragenrondes, twee fotorondes,
een audioronde en twee muziekrondes! De quiz begint om 20.30 uur en
duurt tot ongeveer 23.15 uur. Deelnemen kan met teams van maximaal 5 personen en de kosten zijn
7,50 euro per team. Opgeven mag
van te voren door een mail te sturen
naar jan@joppe.nl, maar kan ook op
de avond zelf.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 11
december traden drie bands op in
N201 die er na slechts een korte
periode van voorbereiding in slaagden om een heel gezellig miniconcert te geven met zowel covers van
bekende hits als eigen werk. Onder
de naam “De Bandbrouwerij” worden jonge muzikanten onder begeleiding van ervaren bandcoaches in N201 klaargestoomd om in
korte tijd samen te leren spelen en
hun muzikale talent verder te ontwikkelen. Alle drie de bands bestonden drie maanden geleden nog
niet, sterker nog: veel muzikanten
kenden elkaar zelfs niet. Dat is een
compliment waard aan alle deelnemers. Het repertoire bestond uit bekende nummers van o.a. Red Hot
Chili Peppers, Eddie Vedder, 3Doors
Down en AC/DC maar er was ook
eigen werk van zangeres Paola van
der Sluis wat op veel applaus kon
rekenen van het publiek in een gezellig gevulde N201. Dit smaakt natuurlijk naar meer en daarom gaat
De Bandbrouwerij in januari verder met nieuw repertoire en nieuwe muzikanten dus wederom ve-

le gezellige avondjes muziek maken
voor de boeg! Wil je ook meedoen?
Houd de facebookpagina van De
Bandbrouwerij in de gaten en kom
de eerst volgende keer gerust langs
met je instrument. De Bandbrouwerij is slechts één van de vele muzikale activiteiten die tegenwoordig in
N201 plaats vinden. Vrijwel elke dag
zijn er muzieklessen, bandrepetities
en ook dj’s kunnen in N201 terecht
om op een professionele dj-set hun
vaardigheden uit te breiden. In het
weekeinde zijn er wekelijks bandoptredens en dancefeesten waarbij
veel plek is voor lokaal talent. Voor
muziekdocenten is N201 een ideale
plek om een voorspeelavond te organiseren met hun leerlingen. Alle
docenten uit de regio zijn welkom
om dit te komen doen tegen zeer
gunstige voorwaarden. Voor vragen
kun je mailen met info@n201.nl.
Ook heeft N201 drie oefenruimtes
beschikbaar met piano, professionele backline en zanginstallatie, djapparatuur. De ruimtes zijn per uur
te huren en zeer geschikt voor zowel muziekdocenten als bands, muzikanten en dj’s.

is Sven Ratzke op 10 januari. Deze
entertainer is bijzonder populair in
Aalsmeer. Al twee keer eerder trad
hij op in The Club en met succes. De
show op 10 januari is nu al uitverkocht!
Voorstellingen dit jaar
Het Crown Theater Aalsmeer biedt
deze maand december nog viertal leuke voorstellingen. Op maandag 21 en dinsdag 22 december ‘De
Klokkenluider van Notre Dame’, op
woensdag 23 december ‘Rudolph’s
Christmas’, op maandag 28 december ‘Wintercircus Martin Hanson’ en
woensdag 30 december ‘Raak! En
de magische schoentjes’. Kijk voor
informatie op www.crowntheateraalsmeer.nl. Kaarten zijn te reserveren via de site en te koop bij Het
Boekhuis in de Zijdstraat, Espago in
de Ophelialaan, Primera op het Poldermeesterplein en Marskramer in
Winkelcentrum Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl

Films/Comedy
Donderdag 17 december:
* Comedy Club met Farbod, Anuar,
Ronald Smink en Raoul Heertje in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade
vanaf 20.30u.
* Film ‘Mannenharten 2’ in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade. Donderdag, vrijdag, zondag en dinsdag om
21u. en zaterdag om 15u.
Tot en met 27 december:
* Extra films in vakantie voor alle leeftijden in Bioscoop Aalsmeer:
Snoopy en Charlie Brown, Minions,
Dummie de Mummie 2, Binnenstebuiten, The Hunger Games 2, Fashion Chicks, Bon Bini Holland, Hallo Bungalow, Spectre en Holland,
natuur in de Delta.
Exposities
Tot en met 17 januari:
* Rabobank-collectie Regio Schiphol met schilderijen, sculpturen en
foto’s van 20 (bekende) kunstenaars
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Open: Iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14 en 17u.

Donderdag 17 december:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 18 december:
* Vrijdagmiddagborrel in De Oude
Veiling, Marktstraat van 17 tot 21u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Kerstkienen bij Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Finale ‘Mijn Praam is top’ in de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u. met optreden dj en zanger.
Zaterdag 19 december:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan,13-16u.
Zondag 20 december:
* Tasty Sunday in Ophelialaan. Proeven, beleven en genieten, 12 tot 17u.
* Koopzondag in winkels Centrum
van 12 tot 17u.
* Muziekgerelateerde kunst (schilderijen, keramiek en lampen) bij
ProJackPopArt, Kleine Poellaan 5,
Rijsenhout. Open 13 tot 17u.
* Kerst High Tea van 14.30 tot 17u.
Stichting Fedeli, opgeven/info: Debby 06-538 013 80 debby@fedeli.nl
Maandag 21 december:
* Cinefleur en oude films bij F&VA in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
Dinsdag 22 december:
* Open huis in kerstsfeer in Open
Hof kerk, Ophelialaan, 10 tot 11.30u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Eindejaarsquiz in café Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.
Vergaderingen
Donderdag 17 december:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.

Zaterdag in het Parochiehuis

Laatste postzegelruilbeurs

Sinatra-reis met Philip Paar
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag 13 december was de sfeervolle
ruimte van The Club geheel gevuld
met fans van Philip Paar en liefhebbers van de muziek van Frank Sinatra. De Aalsmeerse zanger bracht
een ode aan zijn populaire Amerikaanse collega met liedjes en informatieve anekdotes. Hij werd begeleid door de Sinatra Connection.
Een gastoptreden werd verzorgd
door Deborah Carter. De zangeres is eveneens een groot fan van
het werk van Sinatra. Philip Paar
en Deborah Carter sloten het concert gezamenlijk af met een kerstmedley. Een paar dagen voor aanvang van de voorstelling was de
show uitverkocht. Een resultaat om
trots op te zijn. Na afloop een staande ovatie voor Philip Paar. Het publiek gaf hiermee duidelijk aan genoten te hebben van de show. Het
was ook een prachtige reis! De volgende artiest, die geboekt staat in
The Club met de gezellige lampjes,

Muziek/Theater
Vrijdag 18 december:
* Kerst Sing-In in Karmelkerk, Stommeerweg vanaf 20u.
* Tribute to Pearl Jam in The Shack,
Schipholdijk, Oude Meer v/a 22u.
Zaterdag 19 december:
* Optredens Amstel Gospel Choir op
Poldermeesterplein om 13u en 14u.
* Kerstconcert Bindingkoor in de
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55
vanaf 20.15u.
* Band ‘Wild’ live in café Sportzicht,
Sportlaan vanaf 21u.
Zondag 20 december:
* Kerstconcert Cum Ecclesia en koren in St. Jan Kudelstaart, 14-16u.
* Kerstmatinee Con Amore en Toneelvereniging Kudelstaart in Open
Hof kerk, Ophelialaan vanaf 14.30u.
* Tribute to Madness en The Specials in The Shack, Schipholdijk 253
in Oude Meer vanaf 17u.
* Samenzang op de Werf, Rijsenhout
van 18 tot 19u.
* Optreden Sonority in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 19.30u.
21 en 22 december:
* Voorstellingen ‘De Klokkenluider
van de Notre Dame’ in Crown Theater Aalsmeer. Maandag om 13, 16
en 19.30u. Dinsdag 11, 13 en 16u.
Woensdag 23 december:
* Caritas vocalgroep on Dickens
Tour. Optreden 19 tot 20u op Poldermeesterplein.
* Voorstelling Rudolph’s Christmas
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Maandag 28 december:
* Wintercircus Martin Hanson in
Crown Theater Aalsmeer. Voorstellingen om 13, 16.30 (voor blinden en
slechtzienden) en 19u.
Woensdag 30 december:
* Raak! En de magische schoentjes voor kinderen in Crown Theater
Aalsmeer. Aanvang: 13.30u.

Zaterdag 19 december:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
19 en 20 december:
* Schilderijen, beelden en foto’s in
Galerie Sous Terre, Kudelstaartsweg. Zaterdag en zondag 13-17u.
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12u. tot 17u.
December:
* Olieverfschilderijen van Jannie
Harting en foto’s Seringenpark van
Sjaak Koningen in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
* Expositie Reint Baarda bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat.
* Expositie schilderijen Dorrit Klomp
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in gemeentehuis. Schilderijen en portretten. Te zijn tijdens openingstijden.
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.

Pearl Jam en Madness en
The Specials in The Shack
Oude Meer - Liefhebbers van Pearl
Jam, Madness en The Specials, zorg
dat je op vrijdag 18 en zondag 20
december in The Shack bent, want
dit gaat een onvergetelijk undercover weekend worden! Een weekend van broeierige rock en stomende ska muziek, door niet zomaar
twee tribute-bands, maar buitengewoon goeie muzikanten die een ode
brengen aan Pearl Jam en Madness
The Specials. Vrijdag 18 december
is de eer aan Marco Hovius band
(16Down) in een ode aan de muziek
Pearl Jam. In de jaren 1992 tot 1996
groeide Pearl Jam uit tot één van de
grootste rockbands ter wereld, en
zijn anno 2015 Still Alive! En als er
iemand in Nederland de wereldstrot
van Eddie Vedder kan benaderen is
het Marco Hovius! Samen met een
stel gruwelijk goeie muzikanten zet
hij een zinderende Pearl Jam tribute neer van een muzikaal zeer hoog
niveau. Naast de grote hits als Alive,
Even Flow, Black, zal je ook nummers als Deep en Animal voorbij horen komen. Allemaal op meesterlijke wijze gebracht door zanger Marco Hovius, gitarist Robert Bouwhuis,
bassist Jacco Timmer en drummer
Sander Koot.
En zondag 20 december een Tribute
to Madness en The Specials in The

Shack. Chris van der Meer en Robin
Verkaik (bekend van de Doe Maar
tribute) brengen ook een knap stel
muzikanten mee uit het professionele circuit om het ska-virus uit de
jaren tachtig terug te brengen naar
The Shack. Wie kent ze niet: Baggy Trousers, One Step Beyond, Too
Much Too Young, A Message To You
Rudy en Ghost Town. Deze zeskoppige topband laat je ‘skanken’ oftewel dansen op skamuziek. Robin
Verkaik op zang en gitaar, Loek
Hauwert op basgitaar, Johan Steevens op toetsen, Ulrich de Jesus op
gitaar, en Sander Loog op de saxofoon.
Hucksters en Coolcast
Traditie getrouw sluit The Shack een
succesvol muzikaal 2015 af met de
Hucksters op Kerstavond, donderdag 24 december, en Coolcast op de
laatste zondagmiddag 27 december.
The Shack is geopend op vrijdag
18 december vanaf 20.00 en aanvang van Pearl Jam Tribute is om
22.00 uur. Entree 7,50 euro Zondag
20 december open vanaf 15.00 uur
en Madness/The Specials tribute
begint rond de klok van 17.00 uur.
Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Aalsmeer - Zaterdagmorgen 19
december gaan de deuren van Het
Parochiehuis in de Gerberastraat
weer om 9.30 uur open voor alle verzamelaars en ruilers voor de
laatste postzegelruilbeurs van dit
jaar. De entree is gratis. Het is één
van de grootste ruilbeurzen in de
omtrek van Aalsmeer. U kunt heerlijk snuffelen in de ruim 110 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels welke op de verenigingstafel te
vinden zijn. Neem je stockboek(en)
met dubbele zegels mee als je wilt
ruilen, ook dat kan. Van de vele ruil-

tafels wordt veelal dankbaar gebruik gemaakt. Deze keer kan ook
een kleine tentoonstelling bekeken
worden over ‘diamanten’ en dat allemaal op brieven en postzegels. Uiteraard is er ook weer een verloting voor hen die wat zegels hebben kunnen vinden, maar toch ook
met een mooie plant thuis willen komen. De ruilbeurs sluit om 15.00 uur
haar deuren. Meer informatie deze
dag bij Cor via 0297-343885 of Gerboud via 0297-345231. Kijk voor alle
informatie op de website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl .

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

KERSTAANBIEDING:

KERSTKOOPJE:

KERSTTIP:

NIEUW:

Lessenaar
'Gypsy Rose'
€ 15,95

Klassieke gitaar
'Valencia' 4/4
€ 69,-

Stemapparaat Diverse
'Boston' muziekboeken
€ 12,95 voor ukelele

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

‘Mijn Praam is
top’ finale!

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag
18 december vindt de finale plaats
van ‘Mijn Praam is top’ in café de
Praam in de Zijdstraat 60. Er zijn vier
groepen geweest die de afgelopen
vier vrijdagavonden de Praam tot
hun beschikking hebben gehad en

een feest mochten organiseren. De
leukste groep en het team met de
meeste omzet is uiteindelijk de winnaar. Vrijdag is de finale en wordt
bekend gemaakt wie uiteindelijk de
reischeque van 1000 euro in ontvangst mag nemen. De avond start
om 22.00 uur en wordt tevens opgeluisterd met muziek van een dj en
een optreden van een zanger. Kom
op tijd, vol is vol.
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Geslaagd adventsconcert
Con Amore in Rijsenhout

Charles Dickens vocalgroup
op het Poldermeesterplein
Aalsmeer - In de periode voor
Kerst heeft de Charles Dickens vocalgroup van Caritas op verschillende plaatsen in de regio al een hartverwarmend optreden gegeven. Diverse kersthymnes zijn ten gehore
gebracht. Op woensdag 23 december verzorgt de Charles Dickens vocalgroup een optreden op het Poldermeesterplein in Oost. De vocal-

groep zal tussen 19.00 en 20.00 uur
op diverse plekken bij de winkels
staan. Het winkelend publiek zal bij
de laatste kerstinkopen getrakteerd
worden op mooie kersthymnes. Wat
is er gezelliger om even van de liederen te genieten en een moment
te nemen waar Kerst werkelijk om
gaat? Iedereen is van harte uitgenodigd.

Aalsmeer - Na een geslaagd adventsconcert in Rijsenhout, volgt
voor Con Amore een kerstmatinee
in Aalsmeer. Het mannenkoor Con
Amore kan terugzien op een geslaagd adventsconcert, in de na een
rampzalige brand, herbouwde Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Afgelopen zaterdagavond was een groot
aantal mensen afgekomen op het
concert. En dat was na afloop niet
iets om spijt van te hebben gekregen. De zangers van het Aalsmeerse koor zorgden met zowel Nederlands, Duits, Engels, Frans en zelf
Russischtalige liederen voor een
warm kerstgevoel onder de bezoekers. Ook soliste Sandra Lakerveld
liet horen wat zij met haar prachtige
sopraangeluid in huis heeft met het
zingen van ‘Slumber my darling’ en
het ‘Mariae Wiegenlied’. Evenals samen met het koor, het altijd mooie
‘Cantique de Noël’.
Na afloop van het concert, dat werd
besloten met het zingen van het ‘Ere
zij God’, waarbij ook het publiek in
de zaal vocaal zijn steentje kon bijdragen, volgde een verdiend warm
applaus. Dat vanzelfsprekend ook
bestemd was voor de altijd rustige pianist André Keessen, die al-

les weer degelijk begeleiden en de
tevreden koordirigent Theo van der
Hoorn.
Zondag kerstmatinee
Zondag 20 december staat een volgend optreden voor Con Amore op
het programma. En wel een kerstmatinee, onder naam ‘De weg naar
het licht’, gezamenlijk met toneelvereniging Kudelstaart. Evenals de
soliste Carine van den Brule en een
blazersgroep, die hun medewerking
zullen verlenen. Het matinee, dat
begint om 14.30 uur, vindt plaats in
de Open Hof Kerk aan Ophelialaan
151. De zaal gaat om 14.00 uur open
en de toegangskaarten kosten, inclusief een kopje thee of koffie, 10
euro per stuk en zijn die middag aan
de ingang van de kerk verkrijgbaar.
Versterking gezocht
Volgend jaar hopen de mannen van
Con Amore, nog meer concerten en
optredens te geven, maar dan is wel
wat meer vocale versterking nodig.
Dus mannen: Kom een keer vrijblijvend een repetitie bijwonen in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a
op maandag tussen 19.30 en 22.00
uur.

Rabocollectie tot en met 17 januari

Teun Hocks in Oude Raadhuis

Voorstellingen in Poppentheater

‘Met een ladder naar de maan’
Amstelveen - Met de voorstelling ‘Een ladder naar de maan’ laat
Ila van der Pouw opnieuw zien hoe
virtuoos je met poppentheater een
verhaal tot leven kunt brengen. Fien
logeert bij tante Lola. Fien voelt zich
net zo alleen op haar nieuwe school
als het Mannetje van de Maan. Dat
mannetje wil Fien wel eens spreken.
Maar hoe kom je bij hem? Tante Lola zegt als grapje dat je met een ladder van ijslolliestokjes op de maan
kan komen. Het is het begin van een

spannend avontuur, want Fien komt
zo echt op de maan. Daar ontmoet
ze een astronaut, twee popsterren
en natuurlijk het Mannetje van de
Maan. ‘Ladder naar de Maan’ van Ila
van der Pouw is te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag
20 december en op maandag 21 december. Aanvang beide voorstellingen 14.30 uur. Reserveren kan via
020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Theatertip!

Aalsmeer - Teun Hocks (1947) is
bekend door zijn beschilderde foto’s waarvan er nu ook één in het
Oude Raadhuis te bewonderen is.
Soms wordt hij fotograaf genoemd.
Maar hij is meer dan een fotograaf.
Je zou kunnen zeggen dat hij fotoschilderijen maakt. Het werk is realistisch met een verhalend karakter.
Hocks speelt zelf de man op zijn foto’s. Het is een stuntelende figuur, te
vergelijken met Charlie Chaplin. Kijkers herkennen zichzelf in het gestuntel en bij het zien, moet men lachen, maar wordt tegelijkertijd ook
vertederd gekeken, je ziet het mis
gaan. Het lijkt niet haalbaar. Voordat een foto gemaakt wordt zijn er
veel voorbereidingen nodig. Hocks
maakt eerst een tekening of schets.
Daarna volgt de speurtocht naar alle attributen die op zijn foto’s te zien
zijn. Veelal maakt hij deze ook zelf of
bouwt een compleet decor. De foto wordt in zwart-wit afgedrukt. Pas
daarna worden ze omgekleurd met
sepiatoner. Het hele proces van tekening tot uiteindelijk kunstwerk
kan een week, maand of langer du-

ren. Het is zeer arbeidsintensief. Het
werk dat in het Oude Raadhuis is te
zien is uit 2003 en maakt onderdeel
uit van een deel van de Rabocollectie Regio Schiphol. Deze schilderijen, sculpturen en foto’s zijn te bewonderen in het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat 9 tot en met 17 januari iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Voorstelling ‘Raak! en de
Magische schoentjes’

In aanloop naar kerst en oudejaarsavond zorgen de meiden van Raak!
elke doordeweekse dag voor kerstsfeer, kerstpret en gezelligheid vanuit hun knusse winterhuisje in het
bos. Ze bedenken dagelijks iets
leuks dat kinderen thuis kunnen ondernemen tijdens de kerstvakantie
en uiteraard wordt daarbij gezongen
en gedanst. Zij zijn tenslotte Raak!
Daan, Roos en Sharon zijn om 15.00
uur te zien op RTL8.
Kaartjes
“De voorstelling is een combinatie
van zang, dans en spel. Er zit echt
een heel verhaal in. Uiteraard kan
het publiek meedoen. Zo leuk die
interactie met die kleintjes. Vooral
hun reacties. Ze gaan absoluut een
leuke show beleven, dat kan ik garanderen!” Aldus de zeer enthousiaste musicalster. “Na afloop gaan
we de lobby in, praten we met de
kinderen en mogen ze met ons op
de foto. We hebben er zin in!” Wil jij
nou bij deze voorstelling aanwezig
zijn, kijk dan je papa en mama lief
aan en laat ze kaartjes regelen voor
Raak! en de Magische Schoentjes.
In de kerstvakantie op woensdag
30 december om half twee ’s middags wordt de voorstelling van zeventig minuten gespeeld. Reguliere
prijs is 16 euro vijftig, familieprijs is
veertien euro. Kijk op www.crowntheateraalsmeer.nl voor de voorwaarden. Hier kun je tevens de overige verkooppunten vinden. En voor
de ouders een tip: leuk om als kerstcadeautje onder de boom te leggen!
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Op zaterdag 19 december zal The Amstel Gospel Choir tijdens het kerstshoppen voor het
winkelend publiek een swingend en
sfeervol kerstoptreden verzorgen op
het Poldermeesterplein in winkelcentrum Nieuw-Oosteinde. Optredens staan gepland om 13.00 en om
14.00 uur. Swingende kerstgospels,
maar ook gevoelige ballads staan
op het programma.
Een optreden van The Amstel Gospel Choir staat garant voor swingen,
meeklappen maar vooral genieten!
The Amstel Gospel Choir is een ambitieus koor zonder religieuze intenties en bestaat momenteel uit
19 leden. Dit gezellige gospelkoor

zingt de meest swingende gospels
en moderne pop- en soulmuziek op
bruiloften en feestelijke evenementen. Het koor staat onder muzikale leiding van Vladimir Pairel en repeteert op dinsdagavonden in Wijkcentrum Westend in Amstelveen.
Het koor is momenteel op zoek naar
zangtalent uit Aalsmeer en omgeving, dus heb je interesse? Kom kijken en luisteren op 19 december op
het Poldermeesterplein! Uiteraard
zijn geïnteresseerden altijd welkom
om een repetitie bij te wonen. Aanmelden hiervoor kan op www.amstelgospel.nl. Bel voor meer informatie: 06-30163324

Voor kinderen in de bibliotheek

Een warm wintersprookje
door Sesamstraat acteurs

In Crown Theater op 30 december

Aalsmeer - De meiden van Raak!
Daan, Roos en Sharon, zijn met hun
liedjes al vaak te zien geweest op
televisie. Als je een dochter hebt zal
je ze vast wel kennen. Ze worden
soms wel de nieuwe K3 genoemd,
maar Roos heeft daar toch een iets
andere mening over: “Wij zingen en
dansen voor dezelfde doelgroep, dat
klopt, maar we hebben alle drie een
ander karakter en dat komt naar voren in de shows. Daan is altijd in het
blauw gekleed en is de stoere grappenmaker onder ons. Sharon is de
sportiefste en haar lievelingskleur
is groen in ik ben meer van het lieve, prinsesachtige en houd van nagellakken, haartjes in de krul. Tja en
daar hoort roze bij. We zingen liedjes over de belevingswereld van kinderen tot ongeveer tien jaar.” Raak!
is al bijna drie jaar een groepje.
Roos is erin terechtgekomen, omdat
zij haar hele leven al danst. “Ik volgde altijd dans- en acteerlessen, heb
in de Disneyparade gestaan en toen
ik bezig was met mijn media-entertainment opleiding en eigenlijk áchter de schermen wilde gaan werken,
kwam deze auditie op mijn pad. Ik
heb ook heel lang musical les gegeven aan kinderen, ben altijd al bezig met die doelgroep. Dit avontuur
sluit daar mooi op aan. Deze maand
is ons album uit met acht nummers. We geven na de voorstelling
de mogelijkheid om deze cd aan te
schaffen in ons merchandise standje waar nog veel meer te koop is.”
Raak! en de Magische Schoentjes
is een familievoorstelling waarin beroemde sprookjes voorbij komen.
Na een swingend optreden komen
Daan, Roos en Sharon namelijk in
het Sprookjesmuseum terecht. Daar
zien ze de kruimeltjes van Hans &
Grietje, bewonderen ze de jurk van
Sneeuwwitje, meten de hele lange
vlecht van Rapunzel en zien dan dat
er nog maar één magisch schoentje
staat. Dat horen er toch twee te zijn?
En wat er dan gebeurt…
Raak! bij Telekerst van RTL Telekids

Kerst op Poldermeesterplein
met Amstel Gospel Choir

Amstelland - Renee Menschaar en
Lot Lohr zijn bij de meeste mensen
bekend als stemactrices in Sesamstraat; Renee als Pino en Lot als Lot.
Op woensdagmiddag 30 december komen zij voorlezen in de warme omgeving van de bibliotheek
Amstelveen op het Stadsplein. Hun
verhaal gaat over Kabouter: Het is
midden in de winter en koud. De
sneeuw komt in grote vlokken uit
de hemel vallen. Alles is wit. Zoiets
heeft Kabouter nog nooit gezien…
Hij maakt twee hele grote sneeuwballen en zet ze bovenop elkaar. Dat
is leuk. Het lijken wel een buik en
een hoofd. Maar dan krijgen de buik
en het hoofd praatjes en heeft Kabouter geen moment rust meer. Hij
moet hollen, rennen, vliegen en…
o, wat is het koud! Maar dan komt
Schaap. Kan die hem helpen? Renee en Lot vertellen een spannend
en vrolijk, maar ook vooral warm
wintersprookje. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met
6 jaar. Een begeleider mag gratis
mee naar binnen. Kaartjes voor de
kinderen kosten 6,50 euro en voor
bibliotheekpashouders 5,50 euro. In

de voorverkoop gaat van deze prijzen nog een euro van af. Renee en
Lot beginnen om 15.30 uur. Het wintersprookje duurt tot ongeveer 16.30
uur. Kaarten zijn te koop in een van
de Amstelland bibliotheken of op de
website van de bibliotheek debibliotheekamstelland.nl

Sfeervol klassiek kerstconcert
Collegium Vocale Consonant
Het Oude Raadhuis echt kunsthuis

Sfeervol winterconcert
D66 met eigen talent
Aalsmeer - Zondag 20 november
jongstleden vond in het sfeervolle Oude Raadhuis het eerste D66
Winterconcert plaats. Met eigen talent wel te verstaan. Want alle artiesten waren D66’ers of familie en
vrienden. De akoestiek in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat is voor
dit soort kamerconcerten verrassend goed. Het concert viel zo in de
smaak dat D66 Aalsmeer heeft besloten voortaan jaarlijks een winterconcert te organiseren. Door D66
Aalsmeer voorzitter Willem Kikkert
werd een bont programma samengesteld dat zeer de moeite waard
was. Met prachtige kunstwerken
uit de collectie van Rabobank Regio
Schiphol als decor waren de sterren
van de middag ongetwijfeld de bijzonder getalenteerde kleinkinderen
van oud D66- en PACT raadslid Marian Kaaijk, Faas (13) en Boet (12).
Zij speelden op de piano zowel solo
als quatre mains stukken van Bach,
Telemann en Purcell. Boet is bovendien een geweldige trompettist op
de piano begeleid door zijn moeder Lisa Kaaijk. Met veel gevoel en
zijn prachtige donkere bas- bariton
stem zong oud fractieassistent van
D66 en PACT-raadslid Willem Kikkert twee liederen uit De Winterreise van Schubert, Gute Nacht en Der
Wegweiser. Een gastoptreden was
er van Wilbert Streng. Hij zong van
Purcell een slaapliedje waarvoor de

verlichting in de grote zaal van het
Oude Raadhuis sfeervol werd gedimd. Beiden werden prachtig begeleid door pianiste Lisa Kaaijk die
geregeld de tweede zangstem inzette. Betoverende klanken van dwarsfluit en cello vulden het Oude Raadhuis met het Allegretto uit de Hamburger Sonate van Carl Philip Emanuel Bach en Cantabile en Dolce
uit de Tafelmuziek van George Phillip Telemann, prachtig vertolkt door
het duo Erica de Ridder en echtgenoot Quinten Bunschoten, jarenlang
voorzitter van PACT en D66.
Als melkboer Tevye uit de operette
Annatevka droomde Sem van Hest
op humoristische wijze en met zijn
aangename bariton stem in het bekende liedje If I were a rich man ervan rijk te zijn. Lisa begeleidde hem
op de piano. Met een jazz intermezzo met Boet Kaaijk op trompet, Lisa
Kaaijk op piano en Goos Kaaijk op
slagwerk op de achtergrond werd
nog lang en gezellig nageborreld.
Twee conclusies konden worden
getrokken door de circa 30 aanwezige sociaal-liberalen: Het Oude
Raadhuis is terecht een kunsthuis
dat niet alleen exposities van beeldend kunstenaars herbergt, maar
buitengewoon geschikt is voor kamerconcerten. En het winterconcert
zal een vaste activiteit worden van
D66 Aalsmeer voor haar leden en
alle muziekliefhebbers.

Aalsmeer - Klassiek muziek minnende Aalsmeerders konden zondag 13 december in de Dorpskerk
van Abcoude genieten van een
sfeervol kerstconcert dat werd uitgevoerd door Collegium Vocale
Consonant, een koor met Aalsmeerse roots. Dirigent Bert ’t Hart opende de middag op het orgel met een
stuk van Johannes Brahms ‘Er ist
ein roos entsprungen’. En dat kwam
goed binnen bij de mens: indrukwekkend! Achter het koor van de
kerk stonden de koorleden te wachten op het sein van de dirigent
waarop zij de kerk mochten binnenkomen. De zwarte kleding en de rode roos- paste bij het thema van deze middag ‘A spotless rose’. Het koor
wist het ‘Warum’ - het eerste woord
van het door de componist Johannes Brahms (1833-1897) geschreven - ‘Warum ist das licht gegeben’ als een schitterend vraagteken
te zingen. Dat ene woord ‘Warum?’
kreeg van het koor zoveel zeggingskracht mee. Brahms is een degelijke
componist die plechtige en statige
stukken heeft geschreven. Het koor
wist dat goed te vertalen. Heel anders was het tweede stuk; Het ‘Stabat Mater Speciosa’ van Franz Liszt (1811-1886). De mooie tekst werd
een prachtige devote voordracht.
Met zoveel eerbied gezongen en
met zo een uitstraling dat het leek
alsof het vraagteken van het ‘Warum’ veranderde in een uitroepteken. In het geloof van zeker weten! Het daarna volgende orgel intermezzo werd zoals van dirigent,
bariton, organist, pianist en schilder Bert ’t Hart gewend is mooi gespeeld, maar het haalde de luisteraars wel even uit hun comfort zone. Misschien was dat juist wel de
bedoeling want het ‘Donkey plop
and Mary ride’ van William Llewellyn droeg een heel ander - veel lich-

ter - karakter. Het bewees waartoe
het koor allemaal in staat is. Tijdens
de pauze vertelde de dirigent hoe
blij hij met de uitvoering tot nu toe
was. “Het geeft de mogelijkheden
van het koor weer. Brahms vergt
veel van het koor, maar zij kunnen
het aan. Het Stabat Mater van Liszt wil ik ooit in zijn geheel gaan uitvoeren, dit is maar een onderdeel
van een drie uur durend stuk waarin het gehele leven van Jezus wordt
bezongen.” Ook de pianist Rocus
van den Heuvel werd betrokken bij
het succes. “Wij kennen elkaar vanaf het conservatorium en werken de
laatste 20 jaar samen.” Het tweede
deel van deze middag werd op stijlvolle wijze ingezet met de ‘Pastorale in F’ van Johann Sebastian Bach.
Gevolgd door ‘Here is a little door’
van de Engelse componist Herbert
Howells (1892-1983). Hier was het
de sereen lang aangehouden laatste noot die de adem deed stokken.
Ook de dirigent liet zijn imposante bariton horen. Dan gaat er toch
wat door de mens heen. In het ‘Nativity Carol’ van John Rutter (1945)
komt de zin voor: “Vullen engelenlegers de hemel.” Het koor zong
als engelen! En terwijl de schemer
buiten langzaam inviel werd het ‘O
Magnum Mysterium’ van de Deense componist Morton Lauridsen
(1943) gezongen. Deze bezongen
stilte deed het publiek beseffen dat
zingen zorgt voor magie. Maar, dat
moet wel ook lukken, het kan verschillen van uitvoering tot uitvoering
en heeft met veel factoren te maken.
Het blijft altijd een moment opname
en het is de kunst om die magie op
het juiste moment te laten horen.
Daarin slaagde Collegium Vocale
Consonant, pianist Rocus van den
Heuvel en dirigent Bert ’t Hart!
Janna van Zon
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Zorgcentrum Aelsmeer onderaannemer

Voor iedereen vanaf 55jr.

Nieuwe zorgaanbieders
voor hulp bij huishouden
Aalsmeer - De verplichte aanbesteding hulp bij het huishouden in is
Aalsmeer afgerond. De nieuwe gecontracteerde zorgaanbieders zijn
Axxicom, FlexiCura en Tzorg. FlexiCura maakt gebruik van Zorgsamen
als onderaanneming. Amstelring
en Thuiszorg Aalsmeer / Zorgcentrum Aelsmeer hebben geen nieuw
contract. Zorgcentrum Aelsmeer
gaat als onderaanneming hulp bij
het huishouden leveren bij FlexiCura. Dit betekent dat de inwoners
hun hulp bij het huishouden kunnen blijven ontvangen van Zorgcentrum Aelsmeer, via FlexiCura, en dat
de medewerkers bij Zorgcentrum
Aelsmeer kunnen blijven werken.
Zorgcentrum Aelsmeer heeft (onder de naam Thuiszorg Aalsmeer)
aan de gemeente laten weten dat zij
hun dienstverlening als onderaannemer van FlexiCura willen voortzetten. Inmiddels heeft de gemeente toestemming gegeven voor deze onderaanneming en heeft de gemeente begrepen dat de onderaanneming rond is.
Geen bezuiniging
De gemeente Aalsmeer voert geen
bezuiniging door op het gebied van
hulp bij het huishouden: niet op het
totale budget en niet op de tarieven. Aalsmeerders houden de hulp
die ze nodig hebben en in principe
blijft er voor medewerkers net zoveel werk als voorgaande jaren.
De ingangsdatum van de nieu-

we contracten is 1 januari 2016. De
aanbesteding heeft door een storing
in het landelijke systeem voor aanbestedingen (TenderNet) twee weken vertraging opgelopen. Het college wil daarom iets meer tijd nemen voor een geleidelijke en soepele overgang. Aan huidige aanbieders, waaronder Amstelring, is gevraagd of ze hun dienstverlening
nog één maand willen voortzetten.
Hierdoor hoeven niet alle klanten
per 1 januari overgenomen te worden, maar kan dit in fasen gebeuren.
Contactgegevens
De contactgegevens van de nieuwe
zorgaanbieders voor de klanten zijn:
Axxicom: 020–8908032 (is een
voorlopig nummer voor aankomende weken); FlexiCura: 0235100300 (FlexiCura maakt gebruik
van Zorgsamen als onderaanneming) en Tzorg: 020-6602052. Zorgcentrum Aelsmeer gaat, zoals vermeld, als onderaanneming hulp bij
het huishouden leveren bij FlexiCura. Alle klanten behouden hun huidige indicatie. Alle klanten hebben
inmiddels een brief ontvangen. De
zorgaanbieders gaan deze week
de klanten benaderen voor het maken van afspraken. Heeft u wel hulp
bij het huishouden, maar nog geen
brief ontvangen? Neem dan contact
op met de gemeente via het Sociaal
loket, telefoon 0297-387575 of via
sociaalloket@aalsmeer.nl.

Netwerkers positief over
nieuwe ‘borrel’ locatie
Aalsmeer - Afgelopen donderdag vond de 37ste editie plaats
van de netwerkbijeenkomst Borrel Aalsmeer op een nieuwe locatie. Van een sfeervolle locatie aan de
Westeinderplas is Borrel Aalsmeer
overgestapt naar het bruisende
Resto Bar & Brasserie op het terrein van Bloemenveiling FloraHolland aan de Legmeerdijk. Organisator Ingrid Claasen heeft veel positieve reacties in ontvangst mogen nemen over de nieuwe locatie en het
parkeergemak op het bovendek van
de Bloemenveiling. Eigenaar Arjan
Bosman was heel tevreden over het
verloop van de avond en presenteerde samen met Ingrid het programma op het podium. BIB Kunstschuur exposeerde diverse kunstwerken, de fotografie was in handen van Marja Poldermans en Simone Honijk (zang) en Filippo Castellazzi (gitaar) van het duo Duets
verzorgde het jazzy entertainment
op de avond. Tijdens de avond zelf
was er ook aandacht voor het initiatief Lesvos Winterproof. Op de fa-

cebookpagina is meer informatie te
vinden over de activiteiten die zich
richten op de opvang van vluchtelingen. Het team van vrijwilligers
zorgt ervoor dat deze mensen letterlijk onder andere een dak boven het
hoofd krijgen en warme kleren.
De gastvrouwen van het MBO College uit Hoofddorp heette de bezoekers weer welkom. Drie relaties
vielen met de neus in de prijzen en
gingen naar huis met kaarten voor
de voorstelling BadaBoom ComedyClub Aalsmeer, het Wintercircus
Martin Hanson – Sterke Staaltjes
28 december in het Crown Theater
en een gratis standdeelname op het
Ladiesevent in Aalsmeer.
Op 14 januari vindt de volgende editie plaats met het thema van
Oud naar Nieuw. Ook op 11 februari en 10 maart , elke tweede donderdag van de maand, kan er weer
genetwerkt worden op het terrein
van de Bloemenveiling FloraHolland
Aalsmeer. Voor informatie en het
bekijken van de foto’s van de laatste
editie: www.borrelaalsmeer.nl.

Vishandel D. Spong voor
Aalsmeer én Kudelstaart
Aalsmeer - IJmuider vishandel D.
Schong is een ambulante vishandel
waarmee de Hornmeer in 2012 kennis mee heeft mogen maken en inmiddels uitgegroeid is tot een begrip in de Hornmeer.
Dit omdat uitsluitend met dagverse producten wordt gewerkt. Alle gerechten komen uit eigen keuken en worden iedere dag met liefde bereid.
Op verzoek van inwoners is geprobeerd ook een standplaats in Kudelstaart te krijgen. “Wij hebben
vernomen dat er grote vraag is naar

een goede vishandel in Kudelstaart”,
vertellen Donny en Sabine. “Maar
het is helaas niet gelukt om hier
een standplaats te krijgen.” Spong
hoopt dat Kudelstaarters toch kennis komen maken met haar vishandel en doet een oproep: “Kom eens
langs, u kunt ons vinden in de Hornmeer op de parkeerplaats achter de
kleine Hoogvliet supermarkt, hoek
Beethovenlaan en Hayndnstraat.”
IJmuider vishandel D. Spong is telefonisch bereikbaar via 06-33177128
en plaatst op facebook regelmatig
nieuws en leuke acties.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart met de kerst?
Woensdag 23 december is het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ van 9.00 uur tot
17.00 uur geopend, ´s avonds is het restaurant gesloten.
Vrijdag 24 december en 1 januari is het wijkpunt gesloten.

Gewichtsconsulent Slimness
slaat vleugels in regio uit
Streek - Claudia Sollard, oprichter
en eigenaresse van Slimness, praktijk voor lichaamsgewicht en beweging, is voornemens haar vleugels uit te slaan. De in de regio bekende gewichtsconsulent en bewegingscoach viert komend jaar haar
vijfjarig bestaan. Wat niet wegneemt
dat zij gewoon doorgaat met mensen te adviseren en te begeleiden
die willen afvallen. Behoort ‘afvallen’
tot een van uw goede voornemens
dit jaar, dan kunt u dat bij Slimness doen. De eerste lessen ‘afvallen in groepsverband’, waarin plaats
is voor maximaal 12 personen, beginnen op 13 januari 2016 en er is
nog plek! Claudia heeft in de achterliggende jaren talloze mensen
met overgewicht met succes kunnen helpen aan een lichaam dat
meer in proporties is, een gezonder gevoel geeft en waarin men zich
happy voelt. Claudia doet dat door
gezonde voeding te propageren en
combinatie met beweging op maat.
Zij gebruikt voeding en levensmiddelen die men overal bij de supermarkt kan kopen en schrijft daarmee haar eigen recepten. Geen diëten en dure preparaten of bijzonder
middelen om af te vallen. Integendeel, juist heel laagdrempelig.
Startpunt franchising
“Juist omdat er steeds meer mensen in de regio zijn die bij Slimness
iets aan hun gewicht gaan doen en
een gezonde levensstijl erop na willen houden, is het misschien tijd om
mijn ideeën ook buiten de regio De
Ronde Venen gestalte te geven. De
viering van mijn eerste lustrum zie ik
daarvoor als een mooi startpunt. Ik
heb vergaande plannen om er een
franchise organisatie van te maken. Dan kunnen in de verschillende dorpen en steden ergens anders
in het land ondernemers onder de
naam Slimness in hun eigen praktijkruimte mensen met overgewicht
begeleiden en adviseren”, vertelt
een ambitieuze Claudia die er meteen aan toevoegt dat zij met haar
vestiging gewoon in Mijdrecht actief blijft. “En verder wil ik mijn methoden, voedingsadviezen en bijbe-

horende bewegingsprogramma’s in
boekvorm uitbrengen. Dat wil ik allemaal komend jaar proberen te realiseren.” Claudia stelt wel eisen aan
franchisers die onder de naam Slimness zelfstandig de methode en
werkwijze gaan uitdragen. Ze heeft
daarvoor een complete map met informatie aangelegd.
In korte tijd afvallen
In haar voedingspatronen en begeleiding gaat Claudia zeer precies te
werk. Met haar methode vielen sommige van haar cliënten in tien weken tijd 15 kilo af. En dat zonder al te
veel moeite en geen hongergevoel
te hebben! Enkelen in totaal 50 kilo, maar wel gemeten over een langere periode. Verstandige keuzes in
voeding en beweging liggen daaraan ten grondslag. Wie zich daarvan wil overtuigen kan voorbeelden
in de vorm van foto’s ‘voor en na het
afvallen’ van haar cliënten zien op
de website www.slimness.nl. Er zijn
verschillende mogelijkheden, zoals
individueel, met z’n tweeën afvallen of in groepsverband. Ook bedrijven kunnen bij Claudia terecht om
hun aanbod in de bedrijfskantine
te laten ‘doorlichten’ of dit voldoet
aan de regels van gezonde voeding
dan wel dit gevarieerder te maken.
Wilt u eigenlijk meer bewegen maar
lukt het niet helemaal om dat zelf te
doen? Dan kunt u ook bij Claudia
terecht. Zij geeft advies over welke
sport/beweging het beste bij u past
in uw specifieke omstandigheid
Veel informatie over de werkwijze
om af te vallen, gezonde voeding en
bewegen vindt u op de website van
Claudia waar u zich ook kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Tevens
is er een contactformulier waarbij u
zich kunt opgeven voor een eerste
(gratis) consult (kennismakingsgesprek). U vindt hier ook de verschillende tarieven voor de consulten en
adviezen.
Wilt u liever een persoonlijk contact
en een afspraak maken? Bel Claudia Sollard op 0297-765027 of stuur
een e-mail: info@slimness.nl. Slimness is gevestigd op Bozenhoven 19
in Mijdrecht.

Tasty Sunday van 12 tot 17 uur

Proeven, beleven, genieten
in de Ophelialaan zondag
Aalsmeer - De ondernemers van
de Ophelialaan hebben er zin in! Het
gaat weer een feestje worden met
de Tasty Sunday op zondag 20 december van 12.00 tot 17.00 uur. Deze middag worden de klanten super
verwend en echt in de watten gelegd door de winkeliers van de Ophelialaan. De gehele straat is deze
middag extra feestelijk aangekleed
in zwart/witte kerstsferen. Een gezellige kerstman gaat in de straat
groot en klein verrassen met grappige cadeautjes en twee beeldschone kerstmeisjes lopen met de lekkerste versnaperingen door de Ophelialaan. Alle ondernemers pakken deze zondag weer groots uit,
want in alle winkels kan er volop
geproefd en beleeft worden! Maar
het wordt vooral genieten, want wat
hebben alle winkeliers hun best gedaan! Leuke ideeën opdoen voor
het kerstdiner, nog een kerstboom
of kerststukje, een cadeautje, sieraad of kerst outfit scoren, alles kan
in de Ophelialaan.
En, er moet deze middag natuurlijk geproefd worden. Bij Viswinkel Veerman van zijn zeer geroemde kibbeling, Groenteman Dijt Vers

heeft onder andere heerlijk fruit
wat altijd prachtig gepresenteerd
wordt, Slagerij Kruyswijk laat bezoekers genieten van de lekkerste gehaktballetjes. Donner Kebap Ophelia heeft enkele verrassingen in petto en Snackbar Food Masters heeft
een proeverij aan snacks. Restaurant OH is zich nog aan het beraden,
maar dat zullen ongetwijfeld heerlijke hapjes worden! Bij Wittebol Wijn
kan men volop genieten van een
proeverij van heerlijke hapjes met
bijpassende wijnen en likeuren.
Maar het gaat natuurlijk ook om
beleven en genieten. Raihana van
Zeeman geeft deze middag een demonstratie breien en bij Kapsalon
HizyHair wordt bij een behandeling ook een massage aangeboden
door een éérste klas masseuse. Hoe
leuk is dat! André Ridder heeft een
gezonde winter theemelange ontwikkelt, dit moet natuurlijk ook geproefd worden!
Al met al te véél om op te noemen!
Hou de Facebook pagina van de Ophelialaan in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen en kom zondagmiddag gezellig naar de Ophelialaan en
proef, beleef, geniet en feest mee!

Op zaterdag 26 december, tweede kerstdag is het wijkpunt geopend
van 10:30- 13-30 uur. Voor iedereen vanaf 55 jaar in Kudelstaart/
Aalsmeer (en omgeving). Deze ochtend wordt u aangeboden door een
huiskring in Kudelstaart, van de Meerkerk in Hoofddorp.
Vindt u het leuk om ons gezelschap te houden én bij ons een kopje
koffie te drinken met een heerlijk stukje kerststol, weet u dan van harte
welkom! De entree is gratis en is geheel vrijblijvend.
Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ Nobelhof 1, Kudelstaart.
Heel graag tot tweede kerstdag!
Team Kudelkring

Ontmoetingscentrum & inloopcentrum Aalsmeer & Inloopcentrum
Kudelstaart
Op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari zijn wij allemaal gesloten.
en het inloopcentrum in Aalsmeer is ook op maandag 28 december
gesloten.
Het inloopcentrum in Aalsmeer heeft op dinsdag 22 december een
aangepaste muziek middag. Een middag met kerstmuziek! Donderdag
24 december en donderdag 31 december is het inloopcentrum in
Aalsmeer vanaf half 3 gesloten.

Aanschuiftafel Huiskamermuseum

Sandra Alderden blij mens
Aalsmeer - De maandelijkse aanschuiftafel in het Huiskamermuseum heeft niet over belangstelling te
klagen maar zaterdag 12 december
moesten de stoelen overal vandaan
gehaald worden om iedereen een
zitplaats te kunnen geven. En waarom? Sandra Alderden kwam vertellen over haar boek! Sandra - dochter van Gon de Koter- (Espago) is
geen onbekende in Aalsmeer. Vrienden van vroeger waren benieuwd
hoe het nu met haar gaat. Zij zagen
een ontspannen stralende vrouw,
die samen met haar man Santi ooit monnik in het zelfde klooster en
eveneens uitgetreden - voor twee
dagen in Aalsmeer was. Het werd
een middag van herinneringen ophalen maar ook van het beantwoorden van veel vragen. “Hoe het is om
non te worden in een Boeddhistisch
klooster in Frankrijk om er vervolgens na ruim vier jaar weer uit te
treden?” Die zoektocht in haar zelf
wist Sandra met enthousiasme en
blijheid te vertellen.
“Het was hard werken. Santi en ik
zeggen vaak tegen elkaar, nergens
hebben zo hard gewerkt als in het
klooster. ’s morgen om vijf uur werd
de gong geluid en werd je uit bed
gehaald voor de meditatie. Wij hebben duizenden bezoekers voorbij zien komen die allemaal te eten
kregen en ergens moesten slapen.
Alles deden wij zelf.” Ook nu kunnen zij niet op hun lauweren rusten.

Na een omzwerving in Ierland hebben zij - een paar kilometer van het
klooster - hun domicilie gevonden.
Er moet 5 hectare grond worden
onderhouden, de varkens en kippen
verzorgd, in het voorjaar worden de
tenten opgebouwd, het zwembad
klaargemaakt voor de zomer, want
Sandra en Santi runnen samen een
bijzondere camping (zie www.simplycanvas.eu).
Of er nog veel wordt gemediteerd,
is een vraag. Een aarzelend ‘neen’
het antwoord. De vele jaren van
uren mediteren hebben er echter
wel voor gezorgd dat er altijd rust in
hun hoofd is. “Onze gasten zien dat
wij hard werken maar vertellen ons:
Jullie stralen zo een kalmte uit. Wij
zijn hier nog maar een paar dagen
maar door de weldadige rust lijkt
het wel weken.” Ook jonge kinderen
en jeugd blijken zich zonder disco
goed te vermaken, want in bomen
klimmen en mee mogen helpen op
het land is eigenlijk veel leuker. De
tijd dat Sandra, Santi en hun vrienden in het Huiskamermuseum waren, bleek te kort. Want met iemand
praten die ooit op beren jaagde in
Alaska en nu samen met zijn vrouw
in Ghana ontwikkelingswerk verricht levert ongetwijfeld ook mooie
gesprekken op. Wie weet komen zij
ooit nog een keer terug! Het boek
dat Sandra schreef is te koop bij Espago
Janna van Zon

Nog één ronde te gaan

Gejuich in Kudelstaart na
winnen bij ‘Bon in de Ton’
Kudelstaart - “Jeeeeeh. Ik win nooit
wat”, was de uitbundige reactie van
één van de prijswinnaars in de actie Bon in de Ton van winkelcentrum Kudelstaart. Een rijkelijk gevulde winkelwagen van AH was gevallen op het nummer wat deze dame had getrokken uit de enveloppe.
Twee van deze volle karren zijn alweer voor de derde keer uit gereikt.
Ook tien andere prijzen van de winkeliers werden verloot onder de
winnaars en zijn met blije gezichten door de winnaars in ontvangst
genomen. Onder andere gingen
zij naar huis met een mooie orchidee van het bloemenwinkeltje, een
drankenpakket van Gall & Gall, rollade van de slager en onder ande-

re een zonnebril van Kriek. Nog één
ronde te gaan, zaterdag 19 december is de laatste trekking. Meedoen
is simpel: Naam en telefoonnummer
en kassabon in de ton en wie weet...

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

2e katern
Meerlanden verblijdt negentig
goede doelen en verenigingen
Aalsmeer - Op donderdag 10 december hebben in totaal negentig
goede doelen en verenigingen in de
regio uit handen van burgemeesters
en wethouders cheques ontvangen
tijdens de feestelijke uitreiking van
het Meerlandenfonds. Ook dit jaar
heeft Meerlanden een bedrag van
50.000 euro in het fonds gestort om
in totaal negentig sportverenigingen en goede doelen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden te
ondersteunen. “Zonder vrijwilligers
staat de maatschappij stil”, zei Angeline Kierkels tijdens de uitreiking.
“Het is mooi om te zien dat zij zich
belangeloos inzetten voor hun stichtingen. Met het Meerlandenfonds
willen wij de belangrijke rol die vrijwilligers vervullen benadrukken.”
Burgemeester Jeroen Nobel was
namens Aalsmeer aanwezig bij de
uitreiking van de cheques. De stichtingen uit Aalsmeer die een bijdrage uit het fonds ontvangen hebben,
zijn Popkoor Soundsation, Zonnebloem afdeling Aalsmeer, stichting de Vrijbuiter, stichting Sinterklaas in Aalsmeer, Aalsmeers Harmonie, Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer, kwekerij OostOogst, F.C.
Aalsmeer, stichting Veteraan Autobussen werkgroep Aalsmeer, Sportvereniging Omnia 2000, Bobbies

Kerststukjes maken in trek bij kinderen

Gezellige drukte op de
wintermarkt in Centrum

Buurt, Team Lucas, Aalsmeer Bloemen Tour, Team Timmerman, Rotaryclub Aalsmeer Mijdrecht Uithoorn.
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw
en Plantkunde Groei & Bloei en
Scouting Wiol & Willembarendsz
Meer waarde creëren
Ieder jaar stort Meerlanden 50.000
euro in het Meerlandenfonds om
sportverenigingen en goede doelen
te ondersteunen. Vrijwilligers van
goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van
Meerlanden kunnen jaarlijks tussen 1 oktober en 1 november een
aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven. Meerlanden
zet zich in voor een meer duurzame
maatschappij. Daarom werkt zij elke
dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven.
Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de
maatschappij kunnen floreren. Door
juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt!
Foto: Rob Essenberg,
Meerlanden

Vuurwerk van wereldniveau
bij Annemieke’s Aktiewinkel
Aalsmeer - Ook dit jaar heeft Annemieke’s Aktiewinkel aan de Machineweg 3 weer het kwaliteitsvuurwerk van Vulcan. De vuurwerkkluizen liggen weer vol met het vuurwerk van dit bekende merk. Vulcan vuurwerk is van wereldniveau.
Vuurwerk dat ook afgestoken wordt
op het meest prestigieuze vuurwerkfestival in de wereld, namelijk in Montreal in Canada. Ook dit
jaar bestaat de collectie onder andere uit de beroemde Diamond Collection met de Professional Series,
waarin dan ook weer de mooiste
aanbiedingen zijn. Het vuurwerk,
dat verkocht wordt, is van hoge
kwaliteit en voldoet aan de hoogste
veiligheidsnormen en is uiteraard
CE gekeurd. In de verspreide folder
is, behalve de collectie met speciale aanbiedingen, ook het kwaliteitscertificaat afgebeeld. Ook is hierin
een doorsnede met omschrijving en
samenstelling opgenomen, zodat te
zien is waaruit de Vulcan Multishots
bestaat. Deze zijn met een precisie
en zorgvuldigheid opgebouwd. Vulcan doet er alles aan om haar vuurwerk veilig te maken.
Annemieke’s Aktiewinkel heeft haar
folder met bestellijst inmiddels al
verspreid, maar deze is ook iedere

dag af te halen in Annemieke’s Kramerie vanaf ’s morgens 10.00 uur
tot ’s avonds 18.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. Bestellingen kunnen in de winkel gedaan worden,
maar ook via de website: www.annemiekes-kramerie.nl met de link
naar vuurwerkbestelling of via de
website www.vuurwerkbestelling.nl
met de link naar Annemieke’s Aktiewinkel. Uiteraard hebben klanten
bij voorbestelling weer net als ieder
jaar recht op 15 tot 35% gratis vuurwerk extra, waarbij het exacte percentage afhankelijk is van het aankoopbedrag van de bestelling. Dit is
goed uit te kienen in de folder of de
website.
Op deze website kan ook een video
van de producten afgespeeld worden. Uiteraard kan deze tijdens de
verkoopdagen ook in Annemieke’s
Aktiewinkel gezien worden.
Bestellingen afhalen en direct aankopen in Annemieke’s Aktiewinkel
kan op 29, 30 en 31 december vanaf 08.00 uur ’s morgens tot ‘s avonds
18.00 uur. Alleen op oudejaarsavond
stopt de verkoop om 17.00 uur, zodat het personeel nog gelegenheid
heeft het resterende vuurwerk veilig
op te bergen en zelf ook oudejaarsavond kan gaan vieren.

De Eetclub op 20 december
Aalsmeer - Traditiegetrouw verzorgt De Eetclub ook dit jaar weer
een kerstdiner voor iedereen die
zich geroepen voelt. Met name mensen die zich eenzaam voelen in deze tijd van het jaar of om andere redenen behoefte hebben aan gezelligheid, samen tafelen of kerstsfeer
willen proeven. Het kerstdiner van
De Eetclub vindt dit jaar plaats op
zondag 20 december van 18.00 tot

Stroopwafels uitverkocht!

Gezellig en heel druk op
kerstmarkt Boerenvreugd

Aalsmeer - ‘De Laatste Werkdag
Borrel’ is een begrip in Aalsmeer en
de vraag ‘waar ga jij heen met Laatste Werkdag’ begrijpt dan ook iedere inwoner. Het fenomeen is ooit
ontstaan vanwege de laatste veildag
in de bloemenveiling. Na de laatste
inpakbeurt werd er gezamenlijk een
borrel gedronken op het oude jaar.
Die traditie houden de dorpelingen in ere. En elke horecagelegenheid speelt daar al jaren op in. Overal bommetje vol. Dit jaar is the place
to be: Studio’s Aalsmeer, want Studio 6 (bereikbaar via de zijingang
aan de Van Cleeffkade tegenover
de bushalte) wordt omgetoverd tot
sfeervolle kroeg met kroonluchters,
showlichten, een enorm podium,
twee bars en diverse foodcorners
met warme snacks en de lobby doet
dienst als lounge-aria met house DJ
die zwoele deephouse draait. Devon
Donovan en Shirley van Vliet, beide
medewerkers van de Studio’s, hebben er zin in: “We hebben een knallende line-up en gaan er een waanzinnig feest van maken. En we kunnen verzekeren; Het wordt een cadeautje voor Aalsmeer op woensdag 30 december!”
Artiestenparade
Vanaf 14.00 uur staan diverse Nederlandse artiesten ingepland. Onder andere Neerlands rapper Def
Rhymz van de nummers ‘Doekoe’

en ‘Schudden met die billen’ maakt
zijn opwachting en vrouwenmagneet Yves Berendse, bekend van het
televisieprogramma Bloed, Zweet
en Tranen zingt mooie liedjes. Eddy Walsh zal zijn skihut muziek ten
gehore brengen. Shirley: “Veelal Nederlandstalig, maar bovenal feestrepertoire, dus ook bekende Engelse meezingers. DJ Jordy zorgt tussendoor voor de muzikale omlijsting. Hij is van Jomo Productions.”
Devon vult aan: “Verder hebben we
de volgende artiesten: Danny Nicolay, Danilo Kuiters, Niels Bode, Dennis van Veen, Edo en het Meezingteam. Maar waar we bijzonder trots
op zijn is het feit dat we Jamento in
huis hebben. Dat is de bekendste
partyband van Aalsmeer. Ze treden
maar liefst drie keer op.” De Laatste Werkdag Artiestenparade is volledig gratis toegankelijk. “Ja, ook de
garderobe en toiletten.” Aldus Devon. Er is muntjesverkoop en er zijn
drankbandjes verkrijgbaar a vijftig
euro voor binnen- én buitenlands
gedistilleerde dranken. Deze bandjes moeten besteld worden via reserveringen@studiosaalsmeer.nl en
hierbij geldt op is op. Shirley en Devon zullen de artiestenparade op de
laatste werkdag in goede banen leiden vanaf 14.00 uur op woensdag
30 december en hopen op een grote opkomst.
Door Miranda Gommans

Historische Tuin. Allerlei creatieve
kramen tussen de bloemen en planten in de kassen en optredens van
diverse koren. Ook de kerstmarkt
mocht vele bezoekers verwelkomen.
Eveneens geslaagd! De opbrengst
van de kerstmarkt komt ten goede
aan de Historische Tuin. Het tuinbouwmuseum wil graag LED-verlichting in haar tentoonstellingskas
maken.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Toppers van toen bij F&VA

20.00 uur. Eerdergenoemde datum
van 24 december vervalt hiermee.
De avond wordt opgeluisterd door
live muzikanten. Locatie is wederom
Ons Tweede Thuis in Hortensialaan
55. Aanmelden is wel nodig, zodat
duidelijk is op hoeveel gasten er gerekend kan worden. Dat kan via de
website (www.eetclubaalsmeer.nl)
email (info@eetclubaalsmeer.nl) of
telefonisch 06-33673053.

Partyband Jamento live bij
Laatste Werkdag in Studio’s

Aalsmeer - Gezellig druk was het
afgelopen zaterdag 12 december
tijdens de wintermarkt in de Zijdstraat. Er waren diverse kramen met
allerlei artikelen als boeken, sieraden, creatieve snuisterijen en leuke (kerst)-accessoires. Uiteraard
was aan de innerlijke mens ook gedacht. Op het Molenplein werd paling gerookt, er waren oliebollen te
koop en onder andere overheerlijke broodjes beenham. De kerstman
liet zich ook zien op de wintermarkt
en is met menig bezoeker op de foto gegaan. Ook werd promotie gemaakt voor het Crown Theater tijdens de wintermarkt. Voor de kinderen was er een extra activiteit, zij
mochten gratis een kerststukje maken. En dat hier veel animo voor
was, blijkt wel uit het feit dat de promotie-meiden van Meer Aalsmeer
meer dan 120 kerststukjes gemaakt
hebben met jongens en meiden. De
kinderen kregen bij het maken van
hun kerststukje veelal ook nog extra
hulp van papa of mama. Het resultaat was trotse kinderen én ouders.
De wintermarkt werd gehouden in
combinatie met een kerstmarkt, die
voor de eerste keer werd georganiseerd door de Lions Ophelia in de

Aalsmeer - Afgelopen zondag 13
december was een prachtige dag
voor de organisatie van de Kerstmarkt op kinderboerderij Boerenvreugd. Het activiteitenteam en
veel andere vrijwilligers van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer hadden alles uit de kast gehaald om
het voor bezoekers en kraamhouders een geweldige dag te maken. En mede dankzij het droge
en windstille weer werd het inderdaad een echt feest. Tussen de vele afwisselende kramen, in het algemeen voorzien van ambachtelijk gemaakte producten, keken de bezoekers hun ogen uit. Voor de kinderen waren er leuke spelletjes, zoals
sneeuwbalgooien en sjoelen. Verder was ook de Werkschuit aanwezig en werden er schilderijen en
sterren geknutseld. Het was zo druk
op de kinderboerderij dat de stroopwafels zelfs uitverkocht raakten aan

het einde van de middag. Cliënten
en medewerkers van Ons Tweede Thuis leverden met hun zelfgemaakte producten ook een bijdrage aan de sfeer op de kinderboerderij. Radio Aalsmeer deed verslag
vanaf de Kerstmarkt en maakte reportages en interviews met bezoekers en vrijwilligers. Onder andere met kampioenimker Roel Naber,
die met zijn honing- en bijproducten een kraam bezette. Hij vertelde volgend jaar tijdens de landelijke wedstrijd in Zuidlaren mee te willen dingen naar de prijzen in 4 categorieën. De bezoekers verlieten uiteindelijk goedgemutst en tevreden
het terrein van Boerenvreugd. Dat
leverde de Stichting Kinderboererij
Aalsmeer ook weer een aantal nieuwe donateurs op. Voor de kraamhouders een mooie omzet, waarvan
een deel werd afgedragen aan Boerenvreugd.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Verzamelbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 19 december
wordt van 13.00 tot 16.00 uur weer

een algemene verzamelaarsbeurs
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Postzegels,
munten, penningen en onder andere boeken worden te koop aangeboden. Er zal ook een ruiltafel ingericht worden. De toegang is gratis.

Aalsmeer - Maandagavond 21 december staat de clubavond van de
F&VA in het teken van de selectie voor het Cinefleurfestival 2016.
Een drietal films zijn hiervoor geselecteerd: ‘Mudmasters’, ‘Het gerucht’ en ‘Wensdroom wordt werkelijkheid’. De films worden weer vertoond, want hier zijn in de montage nog inkortingen aangebracht.
Een ‘relaxte’ avond zo vlak voor de
Kerst en Oud en Nieuw, waarbij ieder wordt uitgenodigd een leuke of
bijzondere film uit de eigen collec-

tie mee te nemen, en die mag ook
best wat ouder zijn. Lengte tot 15
minuten maximaal. De F&VA is nog
steeds opzoek naar nieuwe leden.
Mensen die geïnteresseerd zijn in
het filmen met een videocamera zijn
van harte welkom. De Clubavonden
van de F&VA worden om de veertien
dagen gehouden op de maandagavond in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3 en beginnen om
20.00 uur. Informatie over de F&VA
via 023-5284564 of via www.videoclubaalsmeer.nl

Cheque voor Sophia Kinderziekenhuis

Mooie afsluiting jubileum
De Jong Dakinspectie
Aalsmeer - Inmiddels is het 10 jarig jubileumjaar van De Jong Dakinspectie –Aalsmeer voorbij. Een zeer
geslaagd jaar met mooie resultaten.
Door de expertise en totale onafhankelijkheid, heeft De Jong Dakinspectie wederom meer klanten mogen helpen in Aalsmeer maar ook
velen in de regio. Steeds meer bedrijven, Verenigingen van Eigenaren en particulieren zien dat juist
een Dakinspectie belangrijk is voor
het totale onderkomen. Door het laten uitvoeren van een Dakinspectie
voorkom je dat je naderhand voor
onaangename verrassingen komt te
staan. Ook is er een duidelijke trend
naar zonne-energie op de dakvlakken. Voordat er zonnepanelen worden geplaatst moet je eerst weten
wat de technische levensduur voorspelling van je huidige dak is. Er
wordt bewuster gekozen voor duurzamere investeringen. Veilig werken
op hoogte valt ook onder bewuste
keuzes maken. Buiten het feit om
dat boetes bij onveilig werken zomaar 20.000 euro kunnen bedragen,
wil men geen risico’s lopen op ernstig letsel of meer. Als dank voor het

vertrouwen, heeft De Jong Dakinspectie een cheque van 500 euro ter
beschikking gesteld voor een goed
doel, het Sophia Kinderziekenhuis in
Rotterdam. Doordat onafhankelijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel staat bij De Jong, is Constantijn
Hoffscholte (auteur, freelance journalist, boekhandelaar en organisator) bereid gevonden om de trekking te verrichtten uit alle opdrachtgevers van het afgelopen jubileumjaar. De winnaar is Vereniging van
Eigenaren Nieuw Dorrestein uit
Nieuwerkerk aan den IJssel en zij
heeft het Sophia Kinderziekenhuis
in Rotterdam als het goede doel uitgekozen. Voor onderzoek naar de
ontwikkeling van de hersenen van
de meest kwetsbare groep patiënten in het Sophia: de kinderen, die
veel te vroeg en/of met een ernstige aangeboren afwijking ter wereld
zijn gekomen.
“Een mooiere afsluiting van ons jubileum hadden we ons niet kunnen
wensen. Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en alle opdrachten”, besluiten Leontine en
Willem de Jong.
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Mike van der Laarse beste
vrijwilliger van het jaar?!
Aalsmeer - Radio TV Noord Holland heeft voor de verkiezing beste
vrijwilliger van het jaar Mike van der
Laarse genomineerd. Wat en hoe
onderscheidt Mike van der Laarse Mike Multi - zich van de vele andere vrijwilligers? Is het zijn tomeloze
energie, zijn enthousiasme, zijn vindingrijkheid, zijn netwerk, zijn empathie, zijn aanstekelijke blijheid?
Soms weet hij zelf niet waar hij de
tijd vandaan haalt. Of ja, eigenlijk
toch wel. Het is de achterban die
hem steunt. Wanneer hij vanwege
het vrijwilligerswerk niet op de zaak
- het drukke en goedlopende Multi Supply met 21 werknemers - kan
zijn, zet het personeel gewoon even
een tandje bij. En ook van zijn gezin krijgt hij alle credits. Echtgenote Edith is zijn muze! Zij weten heus
wel: Deze man valt niet te stoppen!
Zoals Aalsmeer hem de laatste weken heeft leren kennen in zijn rol van
Sinterklaas. Mike is Sinterklaas! Het
plezier dat hij zelf hieraan beleeft
straalt er van af. Overal waar Mike
komt ontstaat er een blijdschap die
sombere momenten doet verbleken.
Het is alsof hij overal raad op weet,
daar ook de tijd voor neemt, loyaal
en royaal naar zijn medemens. Of
dat nu gaat om de handballers bij
Fiqas, bejaarden, kinderen met een
verstandelijke beperking, scholieren, of om pubers die net even naast

het pad lopen. Hij weet hen met zijn
enthousiasme voor zich te winnen
en te stimuleren. Mike zet zich in
voor Ride tot the Roses, voor Licht
en Vuur op het water, ieder jaar samen met de andere vrijwilligers wordt er een evenement georganiseerd waar jong en oud van geniet.
De oh’, en ah’s tijdens het spectaculaire vuurwerk zijn niet van de lucht.
Voor de Stichting Armslag waardoor
kinderen met een lichamelijke beperking toch leren zwemmen. Moeder Lenie- zij overleed een paar jaar
geleden- wist toen zij ging sterven
dat haar zoon Mike het werk zou
voortzetten. Het was moeilijk om afscheid te nemen van het leven maar
er was ook vertrouwen en rust dat
het goed kwam! Mike geniet van
zijn werk heeft er vreselijk veel lol
in, krijgt er naar eigen zeggen veel
energie van. Hij geniet van de aandacht die dat soms met zich meebrengt maar evenzo ziet hij er niet
tegenop om geheel in de anonimiteit zijn handen uit de mouwen te
steken. Mike is een vrijwilliger die
zijn kompanen op een gezonde wijze weet op te zwepen maar ook lekker gewoon met zijn voeten in de
klei staat, de rot karweitjes opknapt
en geniet van het resultaat!
Het verloop van de verkiezing is te
volgen via de website rtvnh.nl
Janna van Zon

Mike van der Laarse als lakei tijdens het afscheid van burgemeester Vonk.

Weer gevarieerd scala aan programma’s

Terugblikken in kerstsfeer
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De vrijwilligers van Radio Aalsmeer maken iedere week
weer programma’s voor iedereen.
Elke week weer zijn er diverse interessante programma’s te beluisteren. Komende vrijdag 18 december is er weer een gezellige ‘Let’s
Go’ te horen tussen 18.00 en 19.00
uur op Radio Aalsmeer. De laatste
uitzending van 2015 alweer! Kim en
Joey kijken terug op alle uitzendingen van 2015. Wat was het leukste interview? Welke top 5 was echt
vet? Welke gast zijn ze niet vergeten? Wat was met meest gedraaide nummer? Natuurlijk zijn Kim en
Joey ook benieuwd naar jouw favoriete moment van het afgelopen
jaar. Wat was je favoriete plaat?
Welke gast vond jij heel gaaf? Welk
nummer wil je vrijdag nog een keer
horen? Laat het weten via letsgo@
radioaalsmeer.nl of bel vrijdag naar
de studio op 0297-325858. Natuurlijk ben je ook van harte welkom om
even langs te komen.
‘Vrijdagavondcafé’ in kerstsfeer
Het vrijdagavondcafé is deze week
een echt Kerstcafé. Ron, die deze
week samen met Kirsten presenteert, ontvangt weer diverse gasten in de studio en aan de telefoon.
Onder andere schuift Jan van cafébar Joppe aan om te vertellen over
de eindejaarsquiz 2015 en over het
optreden van Popkoor Sonority in
Kerstsfeer. Ook komt Caroline van
‘Kliek en Co’ vertellen over wat je
kunt doen met je kerstkliekjes tijdens de kerstdagen. Kirsten heeft
haar ‘Vrijdagavond Mini Kerstmagazine’ en in Ron’s Top 40 Hitarchief
wordt teruggekeken op een hele grote kersthit. En natuurlijk is er
de Twitterhit. Deze week is het thema natuurlijk jouw ultieme favoriete
Kersthit. Geef jouw inzending door
via Twitter of Facebook en maak
kans op 2 kaarten voor Bioscoop
Aalsmeer voor een film naar keu-

ze. En deze week worden de twee
beloofde kaartjes weggegeven voor
Rudolph’s X-mas voorstelling in het
Crown Theater, maar daar moet je
dan wel een vraag voor beantwoorden. Welke vraag? Luister mee tussen 21.00 en 23.00 uur aanstaande
vrijdag en je maakt kans.
‘Aalsmeer Politiek’ neemt op zaterdag de politieke week door met
Marjanne Vleghaar en Jan Bouwmeester van de VVD.
Schrijfster in ‘Door de Mangel’
Het populaire maandagavond programma ‘Door de Mangel’ ontving afgelopen week de Aalsmeerse saxofonist en basisschool juf Anne Kee Berghoef. Zij speelt in de bekende Aalsmeerse band ‘Ten Beers
After’. Naast muziek en kinderen is
de natuur een grote hobby van haar.
De oefenavonden zijn de momenten
waarop zij even lekker kan ontladen
en de waan van alledag weer aankan. Ook Anne Kee heeft een nieuwe gast gevraagd voor komende
maandag. Zij zocht het lekker dicht
bij huis en vroeg haar zus Katelijn
Berghoef. Anne Kee over haar zus:
“Zij woont nu weer naast ons, nadat ze in Parijs, Kosovo en Honduras heeft gewoond. Ook schreef zij
een boek: ‘Een bed in Afrika’. Ik wil
graag weten hoe het is nu weer in
Aalsmeer te wonen.” ‘Door de Mangel’ wordt uitgezonden op maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in
de ether, 99.0 FM op de kabel en via
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl. Elke avond en in
het weekend overdag brengt Radio
Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de nacht en
doordeweeks overdag kan genoten
worden van fijne muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.

Koken met
Willemijn Visser
De tweede bijdrage voor de maandelijkse kookrubriek van inwoonster Willemijn Visser. Ze trakteert dit keer op een dessert en dit past natuurlijk prima bij een gezellige kerstmaaltijd.

ANBO Aalsmeer zonder bestuur

Laatste Dukdalf in de bus
Aalsmeer - De laatste Dukdalf is
onlangs uitgekomen. De 21e jaargang van het eigen blad van de ANBO afdeling Aalsmeer. Op 13 november is het voltallige bestuur in
Aalsmeer afgetreden vanwege het
besluit van het overkoepelende,
landelijke orgaan om te komen tot
een meer gestroomlijnde organisatie. Om hiertoe te komen zijn de financiën, de ledenadministraties en
de websites geblokkeerd. De afdeling Aalsmeer zag daarop geen mogelijkheid meer op een goede manier te blijven functioneren. Het voltallige bestuur zal per 1 januari haar
functies neerleggen. En dit betekent
ook geen eigen blad meer.
Er is veel onbegrip voor de gekozen koers van de landelijke ANBO.
De organisatie gaat, zo vindt men in
Aalsmeer, volledig voorbij aan alle
opgebouwde contacten en expertise op lokaal niveau. Juist in deze tijd
dat mensen in toenemende mate
een beroep op elkaar moeten doen,
is het triest als een opgebouwde sociale samenhang, waarvoor de vrijwilligers van ANBO Aalsmeer zich
ruimhartig hebben ingezet, zo sterk
wordt ingekort. Na ruim 52 jaar betekent dit dat ANBO Aalsmeer een
minder prominente rol gaat spelen als het gaat om de belangenbehartiging van de ouderen in de gemeente.
Sinds haar oprichting in 1963 heeft
de ANBO in Aalsmeer op verschillende manieren een belangrijke rol
gespeeld in het Aalsmeerse ouderenbeleid. Naast het behartigen van
belangen werden vele sociale activiteiten georganiseerd, zoals samen
fietsen, samen naar de film, de leesen de eetclub, excursies en wandelingen. “We kunnen met elkaar terugkijken op een lange geschiedenis waarin vele actieve vrijwilligers

en bestuursleden bergen werk hebben verzet, activiteiten hebben georganiseerd, contacten hebben gelegd en opgekomen zijn voor de belangen van ouderen in Aalsmeer.
Mensen hebben elkaar leren kennen, de eigen mogelijkheden ontdekt, kennis gemaakt met nieuwe
dingen en geleerd van elkaar”, aldus nog voorzitter Janny Oosterloo
in haar laatste bijdrage in De Dukdalf. “Bij dit gedwongen afscheid wil
ik u, mede namens het hele betuur,
heel erg bedankten voor de goede
dingen die we met elkaar mochten
beleven in de afgelopen jaren.”
Besturenoverleg
Sinds 1 januari 2015 is er het Besturenoverleg
Ouderenorganisaties Aalsmeer. Dit overleg is voort
gekomen uit het Aalsmeers seniorenplatform en is een samenwerking van de ANBO, KBO, PCOB en
OVAK. Het besturenoverleg heeft
nauw contact en regelmatig overleg
met de wethouders en andere gemeentelijke organisaties en beleidsmakers. Door genoemde ontwikkelingen moeten de vertegenwoordigers van de ANBO, Janny Oosterloo
en Roelie Everts, zich terugtrekken.
Mogelijk dat Janny Oosterloo, op
verzoek van het overleg, door gaat
als onafhankelijk voorzitter. Dan is
er nog één zetel over. Bent u geïnteresseerd in beleidszaken die van
belang zijn voor de Aalsmeerse ouderen en wilt u daarover meepraten? Stel u dan beschikbaar voor
het innemen van de ANBO-zetel in
het Besturenoverleg Ouderenorganisaties. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met
Roelie Everts via roelie@everts51.nl
of 0297-340635 en Janny Oosterloo
via jsoosterloo36@tiscali.nl of 0297327731.

Feestelijke sinaasappelbitterkoekjes-trifle
Dessert: 10 personen
Bereiding: 20 minuten
Wachten: 1 uur

Ik ben momenteel helemaal in
de ban van De smaakbijbel, het
boek van Niki Segnit. Not your
averege cookbook, want nauwelijks recepten en geen foto’s.
Maar wel prachtig uitgegeven
en met bergen nuttige informatie
over het combineren van smaken en het perfectioneren van
smaakcombinaties. Klinkt heel
abstract, valt reuze mee.
Het boek bood ook inspiratie
toen ik op zoek was naar een fijn
toetje voor het familiekerstdiner.
Ik wist al dat ik een trifle wilde
maken, een klassiek Engels nagerecht met laagjes. Maar welke
smaakcombinatie zou het worden? Op advies van De smaakbijbel koos ik voor sinaasappel
met amandel (in dit geval amandellikeur, oftewel: amaretto). Een
trifle is trouwens een ENORM
goed idee als je weinig tijd hebt,
niet in je eigen keuken staat en
voor grote gezelschappen moet
koken. Minimaal gestress, maximaal resultaat, iedereen blij ;-)
Hele relaxte feestdagen gewenst
allemaal!
Dit heb je nodig:
400 g boerencake (mag je zelf
maken of lekker lui bij de bakker halen)
250 g bitterkoekjes (= 1 zakje)
500 ml amaretto
250 ml sinaasappelsap
500 ml verse slagroom
500 g mascarpone
75 g suiker
1,5 kilo handsinaasappelen
Zo maak je het:
- Snij de cake in plakken en
verbrokkel de bitterkoekjes.
Verdeel over twee grote, diepe borden en besprenkel royaal met sinaasappelsap en
amaretto.
- Klop de slagroom met de suiker stijf. Sla de mascarpone
los in een kommetje en spatel
voorzichtig door de room. Het
mengsel moet luchtig blijven.
- Was twee sinaasappelen en
rasp de schil door het slagroom-mascarponemengsel.

Let op: alleen het oranje deel
van de schil raspen, niet het
(bittere) witte.
- Pel alle sinaasappelen en snij
de partjes in kleine stukjes.
- Pak nu een grote glazen
schaal. Glas is leuk, want dan
kun je de laagjes goed zien.
Bouw de trifle laagje voor
laagje op. Eerst een laagje cake- en bitterkoekjesbrokken, dan de sinaasappelpartjes, dan de mascarponeroom. Herhaal dit net
zo lang tot al je ingrediënten
op zijn. Eindig met een laagje mascarponeroom, dat staat
mooi.
- Laat de trifle een uurtje in de
koelkast of een andere koude plek afgedekt staan, dan
trekken alle smaken goed in.
Oja:
- Kleine kinderen onder de
eters? Maak dan een apart
schaaltje trifle, laat de likeur
weg en wees iets royaler met
de sinaasappelsap.
- Geen grote glazen kom in de
servieskast? Zelf ben ik fan
van de vele kringloopwinkels
in Aalsmeer. De schaal op de
foto kocht ik voor (schrik niet)
1,50 euro!
- Ga je voor een kleiner gezelschap koken en vind je het
lastig om de hoeveelheden
om te rekenen? Bij elk recept
op mijn site kun je het aantal
personen heel makkelijk aanpassen en lees je direct de
juiste verhoudingen.
Willemijn Visser van de website www.whatsthatsmell.nl houdt
van koken, eten & lezen. Eens
per maand schrijft zij een recept
voor deze krant dat past bij de
tijd van het jaar.

Cheque Lions Ophelia voor
stichting Free a Girl
Aalsmeer - Op maandag 14 december heeft Esther Zwetsloot namens Lionsclub Aalsmeer Ophelia
een cheque van 14.500 euro overhandigd aan Joamy Tounkara van
de Stichting Free a Girl. Het bedrag zal worden besteed aan Shaktie Samuha in Nepal. Deze organisatie heeft twee opvanghuizen voor
slachtoffers van handelaren in kinderen. Na de aardbeving in Nepal
zijn jonge meisjes een makkelijke
prooi van ronselaars met mooie beloften.
Het bedrag is bij elkaar gebracht tijdens verschillende fondswervingsacties, waarvan het Proefvaren eind
juni in Aalsmeer een bekende actie
is. Lionsclub Aalsmeer Ophelia bedankt alle sponsors die hebben bijgedragen in de vorm van een donatie of artikelen voor de loterij en alle mensen die hebben meegedaan
aan de evenementen en hebben bijgedragen.

Bevrijden en opvangen
Free a Girl is een noodhulporganisatie die zich inzet om jonge meisjes
uit gedwongen prostitutie te bevrijden. Daarnaast investeert de stichting in opvang, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen,
traumaverwerking en re-integratie
van de slachtoffers. De afgelopen
7 jaar heeft de organisatie bijgedragen aan de bevrijding van meer
dan 3.546 meisjes. Ook wordt samengewerkt met politie en justitie
om mensenhandelaren op te pakken en veroordeeld te krijgen. Om
dit te bereiken, biedt Free a Girl financiële ondersteuning aan lokale
organisaties. De organisatie steunt
15 partnerorganisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Brazilië
en Nederland. Kijk voor meer informatie op www.freeagirl.nl. Meer weten over de Lionsclub Aalsmeer Ophelia. Surf dan naar www.lionsclubaalsmeerophelia.nl

Kerstconcert Concertina’s
Amstelland - Concertina´s Accordeonorkesten geven zaterdagavond
19 december een sfeervol Kerstconcert bij kaarslicht in de Paaskerk,
Augustinuspark 1 te Amstelveen.
Dit concert vindt plaats in samenwerking met het AdHoc koor en begint om 19.30 uur. De kerk is open
vanaf 19.00 uur. Zowel de orkesten
als het koor staan onder leiding van
dirigent Elly Meekel. Zij hopen bezoekers een mooie avond te bezor-

gen met een gevarieerd programma. In de pauze vindt een verloting
plaats, waarbij leuke prijzen zijn te
winnen.
Na afloop van het concert volgt een
gezellig samenzijn. De entree bedraagt 10 euro. Kinderen tot 12 jaar
betalen 5 euro entree. Kaarten zijn
bij de ingang van de kerk verkrijgbaar, voorafgaand aan het concert,
en te bestellen via de website www.
concertinas.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl

Opbrengst 2700 euro voor LED verlichting

Kerstmarkt in Historische Tuin
stralend middelpunt Centrum
Aalsmeer - De eerste editie van de
overdekte kerstmarkt die afgelopen zaterdag plaatsvond in de Historische Tuin was een groot succes
en heeft veel bezoekers getrokken.
Het was dan ook de hele dag door
gezellig druk! De bezoekers hebben genoten van de warme gezelligheid in de Tuin. De Tuin was volledig gehuld in kerstsfeer en zo het
stralend middelpunt van het Centrum. De grote variatie aan prachtig ingerichte kramen en de warme
aankleding zorgden voor een gezellige kerstsfeer. De veiling was ook
een groot succes met de mooie opbrengst van 500 euro. De producten
werden op professionele wijze aan
de man gebracht door Coos Buis als
veilingmeester en een aantal dames
van Lionsclub Aalsmeer Ophelia als
opstekers. De heerlijke consumpties
en snacks lieten de bezoekers zich
goed smaken. Voor de kinderen waren er in de bloemenschuur gezellige activiteiten. De leden van het kin-

derkoor De Kudelkwetters, het Bindingkoor en het Dickens Delight
ensemble zongen de sterren van de
hemel! Lionsclub Aalsmeer Ophelia,
de organistor van deze kerstmarkt,
heeft ervoor gekozen om de opbrengst van de kerstmarkt ten gunste te laten komen van de Historische Tuin ten behoeve van de aanschaf van LED verlichting in de tentoonstellingskas. De opbrengst bedraagt 2.700 euro. De cheque wordt
binnenkort uitgereikt aan het bestuur van Stichting Historische Tuin.
Mede dankzij de inzet van de medewerkers en vrijwilligers van de Historische Tuin, de medewerking van
Stichting Oud Aalsmeer, de sponsoren, de enthousiaste kraamhouders, de vele vrijwilliger en de bezoekers kunnen de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia terug kijken op een mooie en gezellige dag.
Bedankt voor uw bijdrage. Volgend
jaar weer? Daar gaan de dames zich
nog over beraden!

18 Nieuwe Meerbode

• 17 december 2015

Drankrijder toch aangehouden
Aalsmeer - Op zondag 13 december rond negen uur in de ochtend
is een 25 jarige Aalsmeerder aangehouden wegens rijden onder invloed. De politie hield op de Oosteinderweg, ter hoogte van perceel
107, een verkeersonderzoek naar
aanleiding van een ongeval. De weg
was afgezet en regelaars stonden
klaar om het verkeer om te leiden.
Vanuit de richting van het Amsterdamse Bos hoorden de regelaars
met hoge snelheid een auto aankomen. Ze hoorden hem flink gas geven. Bij het zien van de verkeersregelaars begon de bestuurder te
remmen, kwam met piepende banden tot stilstand, draaide en reed
een parkeerplaats op. De regelaars
en agenten zijn achter de bestelbus
aangerend. Volgens de regelaars zat
in de bestelbus met reclametest een
man van ongeveer 25 jaar. De bus
troffen de agenten bij een kas aan.

De man stond bij een sloot en was
voornemens hier over heen te springen. Hij kon op tijd aangehouden
worden. De man rook behoorlijk
naar drank, sprak met dubbele tong
en had grote pupillen, dus mogelijk
drugs gebruikt. De man is meegenomen naar het politiebureau. De
verkeersregelaars hadden de leeftijd van de bestuurder goed ingeschat, de man is inderdaad 25 jaar
oud. De Aalsmeerder bleek rond te
rijden met een ongeldig verklaard
rijbewijs. In het politiebureau uitte
de man diverse bedreigingen naar
politiemensen en spuugde hij naar
ze. Voordat de man ter afkoeling in
de cel gezet kon worden, raakte hij
onwel. De inwoner is naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn rijbewijs is hij
waarschijnlijk nog langer kwijt. Bij
justitie moet hij zich verantwoorden
wegens rijden onder invloed van alcohol en het beledigen van agenten.

Aanhouding na
vernieling ruit

Schaap ‘weigert’
hulp brandweer

Aalsmeer - Om tien voor drie in de
nacht van vrijdag 11 op zaterdag
12 december is een 23 jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
aangehouden dankzij de alerte beveiligers van de Bok. De twee hoorden dat aan de Dreef een ruit ingeslagen werd. Ze gingen een kijkje
nemen en zagen dat inderdaad een
raam van auto vernield was. In de
auto troffen ze de dader aan. De politie is gealarmeerd en heeft de 23
jarige aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.
Om elf uur in de avond is hij weer
heen gezonden. Hij zal zich voor de
vernieling moeten verantwoorden
bij justitie.

Kudelstaart - Vrijdag 11 december rond kwart voor drie in de middag kregen de politie en de brandweer een melding dat op de Hoofdweg een schaap op zijn rug lag in
een weiland. Een groep brandweerlieden is ter plaatse gegaan. Het
hek naar de wei was gelukkig niet
gesloten, waardoor de hulpverleners snel naar het dier konden lopen. Het schaap was echter niet gediend van hulp van derden. Bij het
zien van de brandweerlieden draaide het schaap terug en nam hij op
vier poten snel de benen.

Vader en zoon
op dievenpad
Aalsmeer - Op dinsdag 8 december even voor één uur in de middag
zijn een 48 jarige vader en zijn 21 jarige zoon betrapt op winkeldiefstal
in een super op het Poldermeesterplein. De twee zonder vaste woonof verblijfplaats hadden elk voor 23
euro spulletjes gekocht en afgerekend, maar hadden ook nog wat
artikelen verstopt in hun binnenzakken en broeken. Dit was gezien
door medewerkers van de winkel.
Toen de twee naar buiten wilden lopen, werden ze opgewacht door de
politie en aangehouden voor verhoor. Er is contact opgenomen met
justitie. Deze bepaalde dat vader en
zoon elk 300 euro direct moesten
betalen wegens deze diefstal. De
twee hebben de bedragen betaald.

Modderbad na
(te)veel alcohol
Kudelstaart - Om half twaalf in de
avond van maandag 14 december
is een 44 jarige man uit Kudelstaart
met zijn auto de sloot bij de Bilderdammerweg en het Stichtse Pad ingereden. Toen de politie arriveerde
was de bestuurder al uit zijn auto
geklommen. Hij zat onder de modder en was onvast ter been. Agenten hebben de man laten blazen.
Omdat de test positief was, is hij
meegenomen voor een ademanalysetest. Het apparaat stokte bij 915
Ugl.
De 44 jarige bleek behoorlijk veel
alcohol gedronken te hebben. Het
rijbewijs van de Kudelstaarter is ingevorderd. Hij heeft verder een rijverbod van elf uur gekregen en de
drankrijder zal zich moeten verantwoorden bij justitie. Zijn auto is door
een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld.

Shampoodief in
kraag gevat
Aalsmeer - Op maandag 14 december om half drie in de middag is een 28 jarige man betrapt
op winkeldiefstal in een super op
het Praamplein. De man was boodschappen gaan doen en herinnerde
zich bij de kassa dat hij zijn bankpas
verloren had. Hij liep terug en zette
een blikje energiedrank terug in het
schap en wilde de winkel uitgaan.
Door een medewerker was echter
gezien dat de man ook spulletjes in
zijn tas en jaszak had gestopt. De 28
jarige is aangehouden en overgedragen aan de politie. Hij heeft verklaard dat de diefstal van de shampoo en de deodorant per ongeluk is
gebeurd. Hij is gehoord en heen gezonden met een dagvaarding voor
justitie. De cosmeticadief heeft een
woonadres in De Kwakel opgegeven, maar blijkt hier niet ingeschreven te staan.

17,7 Kilo illegaal
vuurwerk in huis
Aalsmeer - Naar aanleiding van informatie van een inwoner heeft de
politie op vrijdag 11 december om
half tien in de ochtend een inval gedaan in een woning in aan De Werven in het Centrum. In het huis is
17,7 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. De agenten hebben totaal
30 cobra’s, 12 mortieren, 546 nitraatbommen en twee keer een 500
duizendklapper in een bergruimte
aangetroffen. Al het vuurwerk is in
beslag genomen en zal worden vernietigd. Er is een verdachte aangehouden. De 18 jarige bewoner van
de woning is na verhoor zes uur later heen gezonden. Hij heeft afstand gedaan van het vuurwerk. Hij
zal zich moeten verantwoorden bij
justitie. Tips over illegaal vuurwerk
in woningen of bedrijven? De politie hoort het graag via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000. Melding doen bij het politiebureau aan
de Dreef mag uiteraard ook. Niet
alleen de politie, maar ook de gemeente wil inwoners wijzen op het
gevaar van bewaren van vuurwerk
in een woning of bedrijf. Bij een ontploffing zal de schade niet te overzien zijn. En niet alleen in eigen huis
of bedrijf, maar waarschijnlijk ook
nabij gelegen panden. Bovendien
dekt de verzekering de schade niet
en kan de eigenaar rekenen op een
flinke boete.

Krant twee keer
één dag eerder
Aalsmeer - In verband met de
Kerstdagen en Oud en Nieuw
komt de Nieuwe Meerbode twee weken een dag eerder uit. De Kerstkrant wordt op
dinsdag 22 december opgemaakt en wordt woensdag 23
december huis aan huis verspreid. Advertenties en artikelen aanleveren kan tot 12.00
uur op dinsdag 22 december.
De laatste krant van het jaar
verschijnt ook op een woensdag, op 30 december. De krant
wordt opgemaakt op dinsdag
29 december en hier een bijdrage aan leveren kan tot 12.00
uur deze dinsdag. In het nieuwe jaar verschijnt de Nieuwe
Meerbode ‘gewoon vertrouwd’
op donderdag. Op 7 januari
valt de eerste krant in 2016 in
de brievenbussen.

Voor méér lokaal
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Fietsen gestolen

Voorbereidingen komst tankstation

Start aanleg Braziliëlaan
in Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Op maandag 14 december is in Green Park Aalsmeer
een start gemaakt met de werkzaamheden voor het doortrekken
van de Braziliëlaan naar de N201.
De aanleg van deze weg zal positief
bijdragen aan de invulling van dit
deel van Green Park Aalsmeer en
klinkt als muziek in de oren van de
hier gevestigde bedrijven. Over een
paar maanden zal naar verwachting
de directe verbinding met de N201
open gaan voor het verkeer. Daarnaast start Green Park Aalsmeer
aanstaande maandag ook met de
voorbereidende
werkzaamheden
voor de komst van een nieuw tankstation direct naast de afrit van de
N201.
Verbinding Oosteinde met N201
Wethouder Ad Verburg is bijzonder

verheugd: “Green Park Aalsmeer
krijgt een nieuwe impuls. We zijn
heel optimistisch. Met een goede
infrastructuur krijgt het bedrijventerrein de juiste invulling, daar ben
ik van overtuigd. Een extra voordeel
voor de bewoners van Nieuw-Oosteinde is dat er ook voor hen nu een
rechtstreekse verbinding komt met
de nieuwe N201.”
Groene buffer
De Braziliëlaan wordt conform het
bestemmingsplan doorgetrokken
van de N201 tot aan de al gevestigde bedrijven Met en Co en PTMD.
De weg loopt straks in een ‘knik’
achter de Hornweg langs om daarna om te buigen naar de aansluiting
van de N201 op de Middenweg. Met
de bewoners van de Hornweg is in
goed overleg gesproken over het

doortrekken van een groene buffer/
grondwal, die de bewoners van de
Hornweg afschermt van het bedrijventerrein. “Deze wordt tegelijk met
de aanleg van de Braziliëlaan gemaakt en dient als buffer tussen de
lintbebouwing en het bedrijventerrein”, gaat Verburg verder. “Hierover
is uitgebreid gepraat met de bewoners en dat gebeurt echt in goede
samenspraak. Ben ik best trots op.”
Voor de al gevestigde bedrijven betekent dit dat hun bedrijfslocatie nu
echt goed bereikbaar wordt en dat
Schiphol daadwerkelijk maar op 5
minuten afstand ligt. Dit betekent
ook weer een goede stap in de ontwikkeling van dé bedrijvenlocatie
voor home, gift- en garden, innovatieve sierteelt en logistieke ondernemers. Kijk voor meer informatie op:
www.greenparkaalsmeer.com

Taalpunt in bieb geopend
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 15
december is het nieuwe Taalpunt
Aalsmeer geopend in de bibliotheek
in de Marktstraat. De officiële handeling werd verricht door wethouder Gertjan van der Hoeven van onderwijs samen met taalambassadeur Simon. In Nederland heeft één
op de negen mensen moeite met lezen, schrijven en spreken. Twaalf
procent van de beroepsbevolking is
laaggeletterd. Aalsmeer heeft circa
1.800 inwoners die moeite hebben

Inbraak woning
in Parklaan
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 december is ingebroken in woning aan de
Parklaan. Aan de voorzijde van het
huis is door dieven de onderruit van
de voordeur vernield. De politie trof
bloed aan bij de kapotte ruit en in
het huis. Deze sporen zijn veilig gesteld. De gehele woning is doorzocht. Nog niet bekend is wat de inbrekers meegenomen hebben. Mogelijk is de inbraak gezien. De politie hoort dit graag via 0900-8844.
Ziet u/jij iets verdachts of een inbraak? Neem dan direct contact op
met de politie. In het kader van het
Donkere Dagen Offensief houdt de
politie extra controles in de diverse wijken. Inwoners worden extra
geattendeerd op het actieve inbrekersgilde door matrixborden. Eén
hiervan is momenteel te vinden aan
de Zwarteweg, nabij de rotonde bij
de Dreef.
Vakantieservice
Wie er een paar dagen tussenuit
gaat, kan gebruik maken van de
vakantieservice van de politie. Kijk
voor meer informatie hierover op de
website van de politie. Uiteraard kan
er ook aangifte gedaan worden van
vuurwerkoverlast. De politie is hier
heel alert op.
De Bikebus
En agenten hebben een nieuw wapen: De Bikebus, fietsen in de bus.
Makkelijk om toch op plekken te
komen waar de auto’s geen toegang hebben en een heel stuk stiller
dan de dieselauto’s. Niet alles kan
per fiets gedaan worden, hiervoor
is de wijk Aalsmeer en Uithoorn te
groot, en daarom zijn in de politiebus nu twee fietsen gestald, zodat
de politie snel met de bus de wijk
in kan om vervolgens op de fiets
op onderzoek in smalle steegjes en
gangpaden te gaan.

met lezen en schrijven.
In het Taalpunt komen vraag en hulp
bij elkaar. Het Taalpunt Aalsmeer is
onderdeel van het Taalhuis Amstelland. In het Taalpunt kan iedereen
terecht voor advies en informatie
over het taalaanbod in de buurt. En
over programma’s op de computer
waarmee inwoners zelf aan de slag
kunnen. Cursisten en taalvrijwilligers kunnen het Taalpunt ook gebruiken als ontmoetingsplek om samen te oefenen.

Snoeiwerkzaamheden in Hornmeer

Flinke wond aan duim
door kettingzaag
Aalsmeer - Op dit moment worden
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd in
de Hornmeer. Zieke bomen worden verwijderd en anderen worden
gesnoeid middels het verwijderen
van takken. Er wordt in deze snel
en doeltreffend te werk gegaan. De
stammen van de zieke bomen worden op een plek verzameld en later
opgehaald. De verwijderde takken
worden nagenoeg direct kleiner gemaakt in de versnipperaar. Wie een
tijdje naar de snoeiwerkzaamheden
kijkt, krijgt even de vrees dat een
medewerker misschien wel geraakt
wordt door zo’n lange tak, die uit de
boom wordt gezaagd. Dit is geluk-

kig nog niet gebeurd, maar een bedrijfsongeval heeft zich wel al voorgedaan. Op maandag 8 december
is een medewerker tijdens snoeiwerkzaamheden in de Beethovenlaan gewond geraakt. Hij heeft met
de kettingzaag zijn duim geraakt.
Agenten, die snel ter plaatse waren, hebben als eerste de snijwond
afgedicht met een verband. De medewerkers van de ambulancedienst
hebben de wond daarna behandeld.
Omdat de 33 jarige man uit Heerhugowaard veel bloed had verloren en
hier zichtbaar vervelend van was, is
hij per ambulance vervoerd naar het
VU ziekenhuis in Amsterdam.

25-Jarige geschopt en geslagen

Politie zoekt getuigen van
brute straatroof in Oost
Aalsmeer - Op zaterdag 12 december rond acht uur in de avond
heeft een straatroof plaatsgevonden op het pleintje in de Christinastraat. Een 25 jarige inwoonster is
met bruut geweld beroofd van haar
Apple iPhone. De vrouw, die in de
buurt woont en veel buiten is, zat op
een bankje met haar oordopjes in.
Plots werd zij van achteren aan haar
haren getrokken en direct omhoog
getild. De vrouw stond oog in oog
met een jongen die zij nog nooit in
de buurt had gezien. Ze werd op de
grond gegooid en geschopt en geslagen. De 25 jarige heeft geprobeerd verzet te plegen, maar was
hiervoor eigenlijk te geschrokken.
Ze is in huilen uitgebarsten. De jongen zei alles te willen hebben wat
zij bij zich had. Op dat moment zag

de vrouw nog twee jongens nabij
staan. Waarschijnlijk stonden zij op
de uitkijk. De vrouw heeft haar mobiele telefoon gegeven.
Zelf is ze 1.60 meter lang, volgens
haar was de overvaller een kop groter, ongeveer 1.70 meter. Hij wordt
geschat op 18 tot 20 jaar, heeft een
licht getinte huidskleur, heeft zwart
krullend haar tot net boven zijn
schouder, heeft geen snor of baard
en sprak Berber (niet Arabisch) tegen de andere twee. Hij droeg een
petje en een lichtgekleurde spijkerbroek.
De politie hoopt getuigen te vinden die de jongens gezien hebben
en/of mogelijk iets van deze brute straatroof. Meldingen zijn welkom via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000.

Aalsmeer - Op zaterdag 12
december is tussen vijf uur
in de middag en negen uur ‘s
avonds een fiets gestolen vanaf het Praamplein. De damesfiets is van het merk Sparta Atlas, is blauw van kleur en het
serienummer eindigt op 48S.
Opvallende details: De fiets is
voorzien van een handelarenplaatje uit Hoofddorp en de
kettingkast is transparant. Op
maandag 14 december is ook
een fiets gestolen voor de deur
van een woning in de Einsteinstraat in Kudelstaart. Om drie
uur in de middag werd de diefstal ontdekt. Het gaat om een
babyblauwe meisjesfiets van
het merk Aksa met voorop een
roze bakje.

Naar ziekenhuis
na val in huis
Aalsmeer - Op dinsdag 8 december even over half elf in
de ochtend is door de Thuiszorg de hulp gevraagd van de
politie. De medewerkster wilde de woning van een cliënt in
de Mozartlaan, maar kreeg de
deur niet met de sleutel open
omdat de rollater er achter
stond. De 85 jarige bewoonster was niet naar het zorgcentrum gekomen, terwijl ze hier
een afspraak had. De vrouw
bleek te zijn gevallen en lag op
de grond. Ze was aanspreekbaar en niet zichtbaar gewond,
maar is voor nader onderzoek
per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Op 12 december is de 85 jarige verhuisd
naar het zorgcentrum

Drankrijder
rijdt half de
sloot in
Aalsmeer - Om vijf uur in de
nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 december is een auto half in de sloot beland van
de Aalsmeerderweg. De wagen was tegen de brug naar
een woning tot stilstand gekomen. De bestuurder bleek te
diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. De 21 jarige man uit Aalsmeer weigerde echter te blazen en pleegde
verzet bij zijn aanhouding voor
verder verhoor naar het politiebureau. Hier weigerde hij zowel
de ademanalyse als een bloedproef. Het rijbewijs van de 21
jarige is ingevorderd. Om negen uur in de avond is de inwoner heen gezonden. Hij zal zich
moeten verantwoorden bij justitie. De Aalsmeerder is verzet
bij aanhouding en rijden onder invloed van alcohol ten laste gelegd.

Bromfietser
raakt rijbewijs
kwijt
Aalsmeer - Op maandag 14
december even voor twaalf uur
in de nacht is een bromfietser
tot stoppen gemaand door de
politie in de Geraniumstraat.
Het vermoeden bestond dat de
bestuurder onder invloed van
alcohol verkeerde. De 47 jarige inwoner van Aalsmeer weigerde mee te werken aan een
blaastest. Hij is aangehouden
en meegenomen naar het bureau. Hier weigerde hij ook
mee te werken aan een ademanalyse en een bloedproef. Het
rijbewijs van de Aalsmeerder is
ingevorderd. Hij is om drie uur
in de nacht heen gezonden. Er
is proces-verbaal opgemaakt,
de 47 jarige zal zich moeten
verantwoorden bij justitie.

Kentenplaat van
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 9 op donderdag 10
december is vanaf een in de
Handelstraat geparkeerde auto een kentekenplaat gestolen. Nummer van de plaat is
69-ND-FX.
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Al 25 jaar een traditie in Joppe

Ook aandacht voor starters

VVD voorstander van meer
woningen in middensegment

Kerstoptreden popkoor
Sonority zondagavond

Aalsmeer - Op 8 december is in
de Commissie Ruimte en Economie
voor de eerste maal gesproken over
de Woonagenda 2016-2020. Deze
woonagenda, die inzicht geeft in de
woningbouw ontwikkeling voor de
komende jaren, is een breuk met het
oude beleid van het college. Voorheen lag de nadruk van de woningbouw op minimaal 30% sociale woningbouw. In de woonagenda 20162020 laat het college deze 30% los,
op basis van onderzoek en analyse
van de huidige woningvoorraad in
Aalsmeer. Volgens het college hebben we meer dan voldoende sociale woningen. Het echte probleem
is het ‘scheefwonen’. Zo’n 40% van
de huidige sociale woningvoorraad wordt bewoond door mensen
die daar volgens de inkomenstoets,
geen recht (meer) op zouden hebben. Meer bouwen in het goedkope
segment, het segment net boven de
sociale sector, is gewenst volgens
wethouder Verlaan. Verlaan wil circa 15 tot 25% goedkope woningen
gaan bouwen, bovenop 20 tot 25%
sociale woningen. Dat moet zorgen
voor doorstroming. VVD woordvoerder Wonen, Erik Abbenhues, staat
achter de analyse van de wethouder, maar volgens hem mag er nog
wel een schepje bovenop. “Wij denken echt dat er voldoende mensen
te verleiden zijn om door te stromen naar een net iets grotere, net
iets mooiere, of net iets energiezuinigere woning. Het probleem is dat
deze woningen gewoon niet aangeboden worden in Aalsmeer. Wat ons
betreft mag er ook wel 30%, of nog
iets meer, in het goedkope- tot midden-segment gebouwd worden”.
Volgens Abbenhues zijn er ontzettend veel gegadigden op de woningmarkt, jongeren aan het begin van hun zelfstandige ‘woonleven’, gezinnen met een middeninkomen en ouderen die beste een
stapje kleiner willen, die op zoek
zijn naar een geschikte, betaalbare en beschikbare woning. De bedoeling van de VVD is om al die
groepen een handje te helpen.Tijdens de behandeling van dit agendapunt werden er veel vragen gesteld door alle partijen. Met name
de voorgenomen besteding van het
‘Woonfonds’, een potje van 2 miljoen
om alle plannen een beetje beter
te kunnen maken, riep veel vragen
op. Ook met de inspreekreactie van
de gezamenlijke ouderen vertegenwoordigers moet de wethouder nog
iets doen. Reden voor VVD woordvoerders Erik Abbenhues en Dirk
van der Zwaag om de wethouder te
verzoeken om dit voorstel, dat voor
besluitvorming geagendeerd stond
voor 17 december, nog even op te
schuiven. “Voor de VVD is wonen en
woningbouw een belangrijk thema

Aalsmeer - Het is al 25 jaar een traditie in café Joppe, de zondagavond
voor de kerst verzorgt popkoor Sonority een optreden. En ook dit jaar
gaat dit koor weer van zich laten
horen, aanstaande zondag 20 december. Sonority telt 34 enthousiaste zangers en staat sinds augustus
2010 onder leiding van dirigent Rik
Henning. Rik heeft ruim ervaring als
dirigent bij orkesten en koren. Ook
speelt hij niet onverdienstelijk piano
en heeft hij een prachtige zangstem.
Er wordt een selectie uit het reper-

en is het één van de belangrijkste
onderwerpen voor onze inwoners.
Te belangrijk om even af te raffelen.
We moeten voorkomen dat een halfbakken voorstel naar de raad komt.
Liever nog even alle vragen en reacties goed verwerken in een beter
voorstel.”
CDA: Alternatieve woonvormen
Een groot en belangrijk stuk, noemde ook fractievoorzitter Robbert-Jan
van Duijn van het CDA de Woonagenda. Positief noemde hij de vele aandacht in de visie voor de doorstroom en het feit dat er nu eindelijk oog is voor betaalbare woningen
in Aalsmeer. Blij zijn de partij te zijn
met het blijvende percentage van
dertig procent aan sociale huur en
de bijdrage van 5.000 euro per huis
die aan ontwikkelaars gevraagd
gaat worden voor vrije sectorwoningen. Deze bijdrage komt in het
woonfonds terecht en gaat gebruikt
worden ter stimulering van beschikbaarheid van goedkope woningen.
Het CDA hamerde extra op het bouwen van meer zorgwoningen en seniorenwoningen naar het voorbeeld
van Mijnsheerlijkckheid en het Poldermeesterplein. In de woonagenda wordt het inzetten van wooncoaches genoemd. Van Duijn wilde weten wat een wooncoach zoal doet
en of het wat oplevert. Als laatste
gaf de fractie aan de besteding van
het woonfonds liever anders te zien.
“Wij missen in de besteding een bedrag voor alternatieve woonvormen
en zouden graag een deel ook inzetten voor het levensloopbestendig
maken van woningen.”
HAC: Hoe doorstromen?
Fractievoorzitter Bram Heijstek
van HAC gaf aan sterke vraagtekens te hebben over doorstroming.
“Hoe krijgen we ouderen uit eengezinswoningen naar kleinere woningen. Door ze betaalbaar te maken.
Waarom zou je als je nu zit voor een
huurtje van tussen de 400 en 500
euro verkassen naar een appartement waar je soms wel tegen de 800
euro huur zit. Geen sociale controle meer, je oude gewoontes kwijt en
een hoop rompslomp. Wat ons ook
zorgen baat is dat we voornamelijk
bouwen voor tweeverdieners. Laten
we dat verdienmodel eens loslaten
en eens kijken naar woningen die
betaalbaar zijn voor jongeren onder
de 23 jaar die niet perse met een ander zijn.”
Over de woonagenda 2016-2020
gaat nog een keer in commissieverband gesproken worden in het
nieuwe jaar, in 2015 zijn er commissievergaderingen meer. Er is weliswaar raadsbrede steun, maar vaststelling in de Raad van 17 december
vonden alle fracties nog te vroeg.

“Het Hoogheemraadschap van Rijnland is begonnen met het versterken van
de Westeinderdijk aan de Stommeerweg, zodat Aalsmeerders ook in de toekomst droge voeten houden. Maar onze ‘wandelboulevard’ wordt er niet
mooier op en de Poel wordt niet toegankelijker”, aldus een reactie van Wim
Rietveld, tevens maker van deze mooie foto.

Verzwaring drie dijken!
Aalsmeer - De komende maanden verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijken in
Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat iedereen in Aalsmeer droge
voeten houdt. Maandag 14 december is Rijnland gestart met de eerste werkzaamheden. De werkzaamheden aan de dijken zijn verdeeld in
twee delen: Deel A en Deel B. De
uitvoering van deel B gebeurt in de
tweede helft van 2016. Met deel A
is 14 december gestart. Het gaat in
deel A om totaal drie dijken. De eerste dijk is de dijk langs de Westeinderplassen, deze wordt gedeeltelijk
verhoogd en verbreed. Als tweede
wordt de dijk aan de oostzijde van
de Stommeerkade versterkt en als
laatste wordt de dijk tegenover het
Seringenpark, in het verlengde van
de Molenvlietweg verhoogd. Aannemersbedrijf Markus BV voert de
kadewerkzaamheden uit en Aannemersbedrijf Verboon Maasland
uit Maasland plaatst het stortsteen
langs de Westeinderplassen. Deze

aannemers werken in opdracht van
het hoogheemraadschap en hebben
ruime ervaring op het gebied van
dijkverbeteringen. Op 14 december is al gestart met het plaatsen
van stortsteen langs de Westeinderplassen, zodat de dijk alvast opgewassen is tegen mogelijke winterstormen. Op 11 januari wordt verder
gegaan met de dijkverbeteringen.
Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in maart 2016 klaar.
Daarna volgt nog wel een minder
intensieve onderhoudsperiode tot
maart 2017. Meer informatie over de
dijkverbetering in Aalsmeer en de
uitgebreide planning over Deel A en
Deel B is te vinden op www.rijnland.
net/aalsmeer.
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Het bestuur van de club van 100. Staand van links naar rechts: Steve Banks,
Bart van Duijn, Perry Springintveld, Peter Springintveld en Ingrid Kempers. Gehurkt: Joost Huijsmans, Joost Kooij en Jenifer van der Horst.

2 Voetbalverenigingen 1 geworden

Club van 100 heel actief
voor leden FC Aalsmeer
Aalsmeer - Het einde van het jaar
2015 nadert snel maar er is nog zo
veel doen in de maand december. Er
is ook al zo veel gebeurd in het (bijna afgelopen) jaar. Twee voetbalverenigingen in één gemeente is soms
te veel en dan gebeurt het wel eens
dat daar een fusie uitkomt. Zo is het
dus ook met VVA, RKAV en Jong
Aalsmeer United gegaan. Uit deze fusie is tevens een nog grotere
club van 100 ontstaan. Daar is ook
de JAC bij aangesloten, want dat
werkt gemakkelijker en overzichtelijker met de jaarplanning van de
club. Het bestuur bestond uit Joost
Kooij, Joost Huijsmans, Bart van
Duijn, Steve Banks, Perry en Peter
Springin’tveld. Door het toevoegen
van JAC is Ingrid Kempers er bijgekomen en de leden van de Club waren blij verrast dat helemaal uit het
niets nog een dame, namelijk Jenifer van der Horst, zich heeft aangemeld. Het is op bestuurlijk niveau
nu in orde, zo vinden alle leden. In
het nieuwe jaar verandert alleen dat
Peter Springin’tveld stopt als voorzitter (blijft wel in het bestuur) en
Joost Huijsmans als nieuwe voorzitter is voorgedragen. Wie het nieuwe
clubhuis binnen loopt, valt vast gelijk de prachtige borden van de club
van 100 op. Mooi in de clubkleuren
en vakkundig geplaatst. Er is zelfs al
een extra bord geplaatst, want iedereen wil toch bij de nieuwe club
horen en er een steentje aan bijdragen?! Op deze manier kan de Club
van 100 alle activiteiten blijven organiseren en dat zijn er niet weinig:
De Sinterklaasmiddag voor de F-pupillen en Champions league is reeds
geweest. Op 17 december is de
laatste trainingsavond in de nieuwe kantine, op 19 december staat
een kienavond op het programma,
uit nostalgie nog één keer aan de
Dreef. Het jaar 2016 wordt op 9 januari ingeluid met een autorally en

een nieuwjaarsreceptie in de nieuwe kantine. Op 16 januari Beachen
met alle seniorenelftallen in de
Beach, op 6 februari wordt de nieuwe kantine officieel geopend, op 26
februari wordt een voetbalquiz gehouden, op 12 maart tennissen voor
de jeugd bij All Out en op 26 maart
mogen de ‘oudjes’ hun tennistalent tonen. Op 28 mei Sixentoernooi, fietsrally, eten en muziek. En
tussen al deze evenementen door
nog menig voetbaltoernooi voor de
jeugd, waaronder de penaltybokaal.
De laatste trainingsavond wordt georganiseerd door Joost en Bart, de
kienavond door Bart en Steve met
heel veel hulp, de Nieuwjaarsreceptie door onder andere Joost Kooij in
samenwerking met Jeroen en JanEgbert (autorally) en het bestuur regelt de receptie, de voetbalquiz door
Joost Kooij, het Beachen gaan Jenifer, Perry en Peter organiseren. Tennissen voor jongeren door Perry en
voor ouderen door Peter. Het Sixentoernooi door Bart samen met Arjan Rijkmans en Roy van Diemen en
Jennifer en Peter doen de fietsenrally. De voetbaltoernooien en wat er
nog allemaal bij komt door JAC met
ondersteuning van de Club van 100.
Het bestuur van de Club van 100
organiseert deze activiteiten overigens graag, maar de steun van alle leden blijft hard nodig. Zonder
hen zou het allemaal niet mogelijk
zijn om het bovenstaande te kunnen organiseren. “Het is mooi om
te zien dat onze activiteiten er voor
zorgen dat de onderlinge band sterker wordt en dat we elke week weer
nieuwe leden erbij krijgen. Het zorgt
er voor dat wij enthousiast blijven
om deze activiteiten te organiseren. We hopen nog vele nieuwe leden te mogen verwelkomen het komende jaar en de bestaande leden
blij te maken met alles wat we organiseren.”

Wijn en zorg, een unieke
combinatie
Amstelveen - Tieke Roosen en Jan
Schake besloten in 2006 hun dromen samen te voegen. Wijngaard en
Dagcentrum De Amsteltuin is daarvan het resultaat: een goed verscholen paradijsje in Amstelveen. Niet in
de laatste plaats willen zij met het
opzetten van een wijngaard plezier
bieden aan vele mensen die anders
alleen op vakantie de sfeer kunnen
opsnuiven van een wijngaard. In
geuren, kleuren én smaken vertellen
zij over hun lotgevallen en nemen
ze u mee in de wondere wereld van
dagbesteding voor senioren, feesten
en partijen en de wijngaard van 1,5
hectare. Tijdens een kleine proeverij
maakt u kennis met bekroonde lokale wijnen. Ook hun boek Laan van
het Grote Genieten wordt besproken
en is die avond gesigneerd te verkrijgen. Al met al een inspirerend
verhaal! Deze unieke middag is op

Presentatie boek
Erwin Smit
Aalsmeer - Zondag 20 december verschijnt in het Boekhuis de
eerste jeugdroman van Erwin Smit
uit Aalsmeer. Het boek, met de titel ‘Koud Geld’ is een ware thriller
die zich afspeelt tegen een winters
decor van sneeuw en donkere bossen in de Ardennen. Erwin Smit vertelt: “Ik heb de mooiste hobby die er
is: schrijven. Het boek begon als een
verhaal dat ik voor mijn eigen kinderen schreef. Vervolgens ontstond
het idee er een boek van te maken.”
Het resultaat: 174 pagina’s leesplezier in een handzaam boek, dat je
in één keer uitleest. Tenminste, als
je durft! Op zondag 20 december
om 14.00 uur is de boekpremière
van ‘Koud Geld’ in het Boekhuis in
de Zijdstraat. Erwin Smit zet in ieder
boek een persoonlijke boodschap
en een handtekening.

zaterdag 19 december van 15.30 tot
16.30 uur in bibliotheek Amstelveen
Stadsplein. Voor 5 euro (bibliotheekpashouders 2,50 euro), inclusief een
kleine proeverij, kunt u hier bij zijn.
Kaarten zijn te koop in een van de
Amstelland bibliotheken of op de
website van de bibliotheek debibliotheekamstelland.nl

toire gezongen met onder andere
‘All of Me’ van John Legend, ‘Home’
van Dotan en de primeur ‘Ik wou dat
ik jou was’ van Veldhuis en Kemper.
Iedereen is van harte welkom om te
komen luisteren. Het optreden begint om 19.30 uur en duurt ongeveer
45 minuten. De toegang is natuurlijk gratis.
Op 10 januari luidt popkoor Sonority
het nieuwe jaar in met een Nieuwjaarsoptreden in restaurant Welkom
Thuis. Kijk voor meer informatie op
www.sonority.nl

Veiligheid speerpunt in 2016

Eerste mobiele blusunit in
huisvesting voor ouderen
Aalsmeer - Specialist in ouderenhuisvesting Habion gaat als eerste
in Nederland een mobiele blusunit
testen voor een aantal van haar bewoners. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van Brandweer Amsterdam-Amstelland en Habion. De
twee partners starten de pilot met
de blusunit begin 2016 in Amstelveen en Aalsmeer. De proef heeft
een looptijd van minimaal één en
maximaal twee jaar.
Habion is als woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting van
kwetsbare ouderen. De gevolgen
van brand kunnen voor deze groep
extra groot zijn. Zo zijn ze minder
mobiel, waardoor de kans op vluchten beperkt is. Adjunct-directeur Ingrid Hulshoff van Habion: “Uit incidenten, zoals de branden begin dit
jaar in Nijmegen en Amstelveen,
blijkt dat ouderen onevenredig vaak
slachtoffer zijn. Voor Habion komt
de veiligheid van de ouderen die we
huisvesten op de eerste plaats. Samen met onze bewoners en partners willen wij de risico’s zo klein
mogelijk maken. Toen de brandweer
ons om medewerking verzocht bij
de proef hebben we geen moment
geaarzeld.”
Innovatief systeem
De blusunit is een innovatief systeem dat brand op een slimme manier detecteert en onder controle houdt. Met zijn 130 liter waterinhoud verspreidt het systeem vijftien minuten lang watermist. Daarmee wordt de kans op overleven

groter en tevens de tijd overbrugd
die de brandweer nodig heeft om ter
plaatse te komen. “Dit systeem kan
levens redden”, zegt Loek Pfundt
van Brandweer Amsterdam-Amstelland. “Dat hebben we gezien in Kopenhagen waar de mobiele blusunit
succesvol wordt ingezet. Daarnaast
blijkt dat de blusunit het gevoel van
veiligheid bij bewoners vergroot.”
Directe aanleiding om een mobiele
blusunit in Nederland te presenteren was een brand aan de Logger
in Amstelveen eerder dit jaar. Daarbij kwam een vrouw om het leven.
“Wat ons als brandweer greep was
het feit dat omwonenden de brand
hebben zien aankomen. Mensen in
haar omgeving wisten dat het een
keer mis kon gaan.”
Brandweer Amsterdam-Amstelland
is al jaren actief met actie- en bewustwordingsprogramma’s
rond
brandveilig wonen en brandveiligheid in de zorg. “We pakken deze uitdaging nu verder op met de
praktijkproef met mobiele watermistunits zoals de Q-Fog. We hebben in Nederland te maken met
toenemende vergrijzing en ouderen blijven langer thuis wonen”, licht
Pfundt zijn motivatie toe. “Ouderen
zijn bovendien verminderd zelfredzaam. Door bij mensen met een verhoogd risico een mobiele blusunit te
plaatsen, kunnen we gevolgen van
recente branden, zoals in Amstelveen, proberen te voorkomen.” Voor
Brandweer Amsterdam-Amstelland
wordt de veiligheid van senioren
een speerpunt in 2016.

ingezonden
SP: Politiek in 2016 in teken van een
werkgroep en echte veranderingen

Brandweer houdt
weer oefening
Aalsmeer - Op maandagavond 14
december heeft de vrijwillige brandweer wederom een oefening gehouden bij de bloemenveiling, ditmaal in het gebouw. In scenario was
gezet dat een ongeval had plaatsgevonden met een elektrische trekker die de bloemenkarren vervoerd.
De bestuurder was onder de trekker
gekomen en zat bekneld en bij het
zien van het ongeval was een voorbij
rijdende fietser eveneens ten val gekomen en onder de wielen vast komen te zitten. Een pittige oefening,
die zorgvuldig tot een goed einde
is gebracht. De twee verongelukten
waren overigens geen brandweerlieden. Hiervoor zijn (gelukkig en
begrijpelijk) poppen ingezet.

Was er met veel tromgeroffel en
spanning uitgekeken naar het rapport Eenhoorn, na de publicatie en
de reacties van de burgermeester,
bewoners en de pers is het vervolgens oorverdovend stil. Tijd voor de
Werkgroep Aalsmeer van de SP naar
voren te kijken. Kort naar achteren
kijkend: Wie de Aalsmeerse politiek de laatste jaren heeft gevolgd
en daarna het rapport Eenhorn heeft
gelezen kwam eigenlijk maar tot één
conclusie: “Dat wisten we allemaal
al, een hoop gedoe!” De opsomming van de feiten gaf wel even een
schrikreactie, maar voor de SP is het
nu veel belangrijker hoe de zittende
politieke partijen en het college uit
deze situatie denken te komen. Burgemeester Nobel gaf de eerste stap
al aan: het formeren van een werkgroep van raadsleden die hem ondersteunen de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Een werkgroep dus. Het is te hopen dat deze
werkgroep niet gaat bestaan uit alleen fractievoorzitters. Eenhoorn gaf
het zelf aan; er is niet alleen behoefte aan ‘echte’ leiders, maar ook aan
verbinders en rolmodellen. Helaas
zijn veel van deze raadsleden (lees
ook wethouder/burgemeester) in de
loop van de tijd verdwenen uit het
politieke landschap van Aalsmeer.
De SP hoopt dat de partijen de
moed hebben om die personen naar
voren te schuiven die wél deze verbinder/rolmodel kwaliteiten bezit-

ten. Wat de SP verbaasd is dat er
wel een werkgroep met raadsleden
komt, maar dat burgemeester Nobel
nog niet heeft verklapt op welke manier de wethouders mee gaan doen
om de situatie te verbeteren. Terugkomend op de ‘echte leiders’. Daar
is volgens Eenhoorn behoefte aan.
En hier zit het zwakke punt van het
rapport Eenhoorn. Gevraagd wordt
naar het dragen van verantwoordelijkheid, het behartigen van de belangen van de Aalsmeerse bevolking, bereidheid tot samenwerking,
gezamenlijke ambities en samen die
‘stip aan de horizon’ zetten. Kortom, samen doen wat goed is voor
Aalsmeer. Eenhoorn roept op tot een
cultuur van verbondenheid, maar
stelt ook vast dat op dit moment alleen met strakke hand de raad en
het college gestuurd kan worden.
De SP juicht het toe als verbindende
leiders het voortouw nemen, vooropgesteld dat de leden van de raad en
het college zich professioneel en beheerst gedragen. Twee jaar geleden
waren er verkiezingen en Aalsmeer
is een hoop gedonder, een verbeterproces (eind 2014) en een rapport
Eenhoorn (eind 2015) verder. De SP
gaat ervan uit dat 2016 in het teken
staan van een werkgroep en ‘echte
veranderingen’. Aalsmeer heeft dan
in 2017 hopelijk een raad en een
college die weer doet wat het moet
doen. En dan zijn er al weer verkiezingen...
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kinder- en jeugdkrant

Zondag twee keer feest!

Maandag bij Can Cance Studio’s

‘Dummie de Mummie’ in
theater en cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zondag 20
december wordt een mooi begin van
de kerstvakantie; Dummie de Mummie komt letterlijk naar het theater!
De mummie viert namelijk zijn eerste Grote verjaardagsfeest en deze dag staat helemaal in het teken
van Dummie de mummie en Egypte.
Je kunt Dummies gloednieuwe bioscoopfilm zien, meedoen met een
wereldrecordpoging, liedjes zingen in Tosca’s theatershow, rijden
op een echte kameel, handtekeningen scoren, met Dummie op de foto,
dansen met trommels, broccoli winnen en nog veel en veel meer! Tosca
Menten, schrijfster van de bekende boekenreeks, vertelt erover, tussen de repetities door, in een telefonische interview: “Het is de tweede film die uitkomt over Dummie.
De eerste film kwam vorig jaar uit
en was van mijn eerste boek. Deze
film is van mijn derde boek, maar ik
heb er inmiddels zeven geschreven.
Het script van de films is geschreven door Tijs van Marle, die ook de
verhalen van Mees Kees bewerkte voor het witte doek. Ik vind het
echt een grappige film geworden.
Deze is nog avontuurlijker en grappiger. Erg goed gecast ook. Jennifer Hoffman speelt Juffrouw Friek
en zij komt als comédienne echt tot
haar recht. Ze zet het personage hilarisch neer. Ook Katja Schuurman,
Roeland Fernhout en Marcel Hensema, de nieuwe meester Krabbel,

vertolken prachtige rollen. Ik ben er
heel blij mee hoe het geworden is.
Mooi gemaakt ook. Leuk om naar te
kijken met de hele familie.” De film
Dummie de Mummie en Sfinx van
Shakaba is 9 december in première
gegaan en draait in de gehele kerstvakantie in Cinema Aalsmeer.
Theatervoorstelling
Tosca Menten geeft voorafgaand
aan de film een hilarisch theateroptreden: De schrijfster zegt hierover: “De voorstelling duurt ongeveer drie kwartier en staat uiteraard
helemaal in het teken van Dummie
de Mummie. We spelen en zingen
liedjes, het wordt grappig, we gaan
een stukje live-cooking doen, waarbij broccoli centraal staat. Fans weten wel waarom. En . Samen met
twee muzikanten en een zangeres
wordt het een geweldige beleving in
het theater. Er zal ook nog een loterij plaatsvinden, er is interactie met
de zaal. Het wordt echt een feestje. Dummie’s feestje.” De hele dag
staat in het teken van Dummie de
Mummie’s verjaardagsfeest in de
Studio’s van Aalsmeer. Er zijn mummieactiviteiten, er kan gereden worden op een kameel en de schrijfster
loopt er de hele dag om vragen te
beantwoorden en handtekeningen
uit te delen. Ook Mummie is van de
partij, hoe kan het ook anders. Er
zijn twee programma’s; ’s morgens
van 09.30 tot 14.00 uur en ’s middags van 11.45 tot 17.00 uur.
Wereldrecordpoging
Tussen deze twee programma’s
door zal als hoogtepunt van de dag
om 13.15 uur een wereldrecordpoging worden gedaan, waarin zoveel
mogelijk kinderen tegelijk zich verkleden als Dummie. “Dit wordt het
meest ingewikkelde record van de
wereld!” Aldus de enthousiast kinderboekenschrijfster. “Kinderen zijn
ruim vier uur onder de pannen met
dit superfeest aanstaande zondag.
Ik zie ze graag verschijnen!” Kaartjes voor een ochtend of middag plezier en belevenis zijn voor 17 euro
vijftig verkrijgbaar via www.studiosaalsmeer.nl klik op kidsclub en zie
daar Dummie de Mummie of via ticketpoint.nl.
Door Miranda Gommans

CombiFun in de vakantie

Maandag sport- & spelinstuif

Activiteiten in vakantie
in zwembad en sporthal
Aalsmeer - De kerstvakantie staat
voor de deur en dat betekent dat
er weer volop activiteiten zijn in
zwembad De Waterlelie en sporthal De Proosdijhal. Zo zijn er extra
veel momenten waarop je kunt vrijzwemmen en in de sporthal wordt
een sport & spelinstuif georganiseerd. Maandag 21 december vindt
de sport & spelinstuif plaats in de
Proosdijhal in Kudelstaart. Kom lekker rennen, klimmen, klauteren, aan
de touwen zwaaien en natuurlijk
springen op het springkussen! Kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn
welkom tussen 9.30 en 12.00 uur.
De entree is 3 euro, begeleiders zijn
gratis.
Spelletjes in water
In de kerstvakantie van zaterdag 19
december tot en met zondag 3 januari zijn er extra veel momenten
waarop iedereen kan komen spelen
in het water. Er worden dan spelletjes georganiseerd, er klinkt gezellige muziek en natuurlijk liggen er
speelmaterialen in het water. Recreatief zwemmen kan op zaterdag van 12.30 tot 14.30 uur, zondag van 10.00 tot 13.00 uur, maandag en dinsdag van 10.30 tot 14.30
uur, woensdag van 10.30 tot 15.30
uur en donderdag van 12.00 tot
14.30 uur. De entree voor het vrijzwemmen is op maandag tot en met
vrijdag 4 euro voor kinderen tot en
met 15 jaar. Volwassenen betalen
4,85 euro.

Banenzwemmen
De tijden voor het banenzwemmen zijn iets aangepast in de vakantie: zaterdag van 10.00 tot 14.30
uur, zondag van 10.00 tot 13.00
uur, maandag van 9.00 tot 18.00 en
19.30 tot 21.30 uur, dinsdag van 7.00
tot 15.45 uur en 19.30 tot 21.30 uur,
woensdag van 9.00 tot 13.00 uur en
donderdag van 7.00 tot 9.00 uur en
12.00 tot 18.00 uur (tussen 09.00 en
12.00 uur alleen banenzwemmen
tegen het AquaVitaal-tarief van 4,75
euro, inclusief koffie/thee.
Lessen en feestdagen
Alle zwemlessen en sportgroepen
gaan in de vakantie gewoon door,
tenzij het zwembad gesloten is. Dit
geldt ook voor het baby & peuterzwemmen, waarbij de les op woensdag 30 december eveneens vervalt. Het AquaJoggen op donderdag
24 december heeft een aangepaste tijd en is van 14.30 tot 15.15 uur.
Het zwembad is gesloten met feestdagen: Op Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december), Tweede Kerstdag (zaterdag 26 december), Oudjaarsdag (donderdag 31 december) en Nieuwjaarsdag (vrijdag 1
januari). Op donderdag 24 december sluit het zwembad om 18.00 uur.
Meer informatie over de activiteiten
en openingstijden is te vinden op:
www.esa-aalsmeer.nl of download
de gratis app! Met deze app bent u
altijd op de hoogte van het laatste
nieuws uit Zwembad De Waterlelie.

Jeugdatletiek

Roanna, Gwen en Wessel op
podium na crossweekend
Aalsmeer - Na een weekend waar
geen wedstrijden waren vanwege
Sinterklaas kon de jeugd van AVA
Aalsmeer dit weekend weer volop
meedoen aan verschillende cross
wedstrijden. Op zaterdag in Gouda en op zondag in Hoofddorp of
Almere. Dit weekend bracht weer
mooie resultaten voor de jeugd van
AVA Aalsmeer, waaronder drie podiumplaatsen voor Roanna Geleijn
(eerste), Gwen Alewijnse (tweede)
en Wessel Heil (derde).
Zaterdag 12 november was alweer
de derde cross van de Zuid Holland Midden Cross Competitie. Deze keer stond een aantal jeugdleden
van AVA Aalsmeer in Gouda aan de
start van de Goudse kaas en stroopwafelcross. Bij de jongens B pupillen startten Bo Bruine de Bruin en
Steven Waasdorp. Steven was als
een speer weg gevolgd door Bo die
midden in de groep liep. Halverwege de race had Bo de één na de ander ingehaald en passeerde hij ook
Steven. Bo rende stevig door en eindige uiteindelijk als vijfde, Steven als
tiende. Bij de meisjes A2 pupillen
stonden evenals een maand geleden in Reeuwijk Roanna Geleijn en
Gwen Alewijnse aan de start. Roanna en Gwen vlogen weg bij de start
en namen de eerste zware klim als
eerste, gevolgd door de rest van de
meisjes. Vlak na de klim lag Roanna nog op kop en liep Gwen op de
vierde plaats. Tegen het einde van
de race was er slechts één meisje
dat Roanna nog kon volgen. Ook dat
meisje schudde Roanna van haar
af waardoor zij na de Reeuwijkse
Hout Cross nu ook de Goudse kaas
en stroopwafelcross op haar naam
schreef. Gwen handhaafde haar positie en werd mooi vierde.
Zondag 13 november vond in
Hoofddorp de derde cross uit de
Runnersworld Cross Competitie
plaats. In deze competitie is er alleen klassement voor alle pupillen
of C-D junioren. Zodoende stonden alle AVA Aalsmeer pupillen sa-

men aan de start, jongens en meisjes samen. Bij de pupillen startten
Julie Witteveen, Gwen Alewijnse,
Colin Alewijnse, Tygo Witteveen en
Steven Waasdorp. Zij moesten een
parcours van 1500 meter afleggen.
Gwen, Colin en Steven vlogen weg
en lagen na 100 meter op kop. Geen
van hen kon dat volhouden. Halverwege de beklimming van de heuvel liepen Gwen en Colin een klein
stukje achter de kopgroep met Julie, Steven en Tygo daar vlak achter.
Colin en Gwen gingen samen op de
finish af, waar Colin nog een buiteling maakte en nog net een seconde voor Gwen over de finish kwam.
Gwen eindigde uiteindelijk op een
mooie tweede plaats van de meisjes
pupillen. Julie werd achtste. Bij de
jongens pupillen werd Colin na zijn
buiteling uiteindelijk zevende, Steven zestiende en Tygo zeventiende.
Net zoals bij de pupillen startten
ook alle C-D junioren tegelijk voor
een wedstrijd over 2500 meter. Voor
AVA Aalsmeer stonden de broers
Gregory en Graeme ’t Hoen en Wessel Heil aan de start. Wessel was
snel weg samen met nog drie andere jongens. Van meet af aan vormde
zij de kopgroep. Gregory en Graeme
volgden in een lang lint daarachter.
Halverwege moesten Wessel en nog
een jongen de koploper laten gaan.
Deze jongen nam zoveel afstand dat
Wessel alleen de strijd restte om de
tweede en derde plaats. Wessel eindigde uiteindelijk op een verdiende
derde plaats. Gregory werd zestiende en Graeme achttiende. Op zondag 13 november vond de tweede
wedstrijd van de Almere Cross Cup
plaats. Aan deze competitie doet alleen Justin Alewijnse mee. Justin
was vorige keer derde dus hoopte
ook nu op een goed resultaat vanwege het eindklassement. Het parcours voor Justin was 1 kilometer
lang, zwaar, door mul zand, maar afwisselend. Het parcours moest echter tweemaal worden afgelegd, zodat het uiteindelijk 2 kilometer was

Juf Elly Melkert na 43 jaar
Jozefschool met pensioen
Aalsmeer - Vele Aalsmeerders
hebben les van haar gehad: vaders, moeders en zelfs een oma van
een leerling. 43 Jaar trouwe dienst
aan de Jozefschool komt ten einde voor juf Elly Melkert. Dit kon uiteraard niet onopgemerkt voorbij
gaan. Vorige week werd zij toegesproken door de directeur van de
Jozefschool, Antoine Zwagerman,
en toegezongen door al haar collega’s. Daarna werd er gezellig ge-

borreld en een heerlijk buffet stond
klaar. Ook prachtige cadeau’s, bloemen en wensen mocht zij in ontvangst nemen. Op 15 december was
het voor juf Elly haar echte laatste
werkdag. De beide groepen 7, waar
zij de laatste maanden werkzaam
was, hebben haar vrolijk toegezongen en een (kerst) wens gemaakt.
Deze mooie werkjes werden in de
wensboom gehangen. Ook stonden
de kinderen in een lange rij met allemaal een letter. Het was even puzzelen voor juf Elly wat zij daar nu
toch mee moest, vooral toen bleek
dat het ook nog in het Spaans
stond: ‘Juf Elly we zullen u missen
maar geniet van uw pensioen’.
En nu, na zoveel jaren gewerkt te
hebben, is het tijd voor lezen, reizen, Spaanse les en, jawel, een aantal weken invallen voor de docente
Spaans van de Jozefschool. Tsja, de
Jozefschool laat je niet zomaar los!

Kinderkerstfeest
in Oosterkerk

wat Justin moest lopen. Van meet af
aan zat Justin in de kopgroep en lag
hij lange tijd op de derde plaats. Helaas voor Justin werd hij in de laatste 400 meter ingelopen en werd
uiteindelijk vierde. Justin staat nu
op de derde plaats in klassement
van de Almere Cross Cup.

Aalsmeer - Donderdag 24 december wordt het kinderkerstfeest gevierd in de Oosterkerk. Kinderen en
natuurlijk vaders, moeders, opa’s en
oma’s zijn van harte uitgenodigd om
te komen kijken naar de musical:
‘Kerst heeft de toekomst’. Na afloop
is er voor iedereen drinken en iets
lekkers. Aanvang 18.30 uur, Oosteinderweg 273. Er is oppasdienst
aanwezig, Kijk voor meer informatie op www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Na het succes van de
vorige Combifun in de Beach waarbij de ‘Lipdub’ werd opgenomen, is
er in de Kerstvakantie, op maandag 21 december, een nieuwe editie
van dit vrolijke evenement georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer,
de Binding en Sportservice Haarlemmermeer. Dit keer is het thema
‘improviseren’, in samenwerking met
‘IK ben IK’ trainer Gilbert Themen.
De CanDance Studio’s in Aalsmeer
vormt deze keer het toneel voor wat
weer een geweldig evenement belooft te worden. Kinderen in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar zijn meer dan
welkom om op een leuke en sportieve manier te werken aan zichzelf. In
drie workshops krijgen ze een beter beeld van hun eigen improvisatietalent op drie verschillende vlakken. Bij alle workshops staat plezier hoog in het vaandel. Tussendoor krijgen de kinderen een gezonde ‘snack’ en water, in het kader

van de JOGG-aanpak. Tijdens de
workshop improvisatie gaan de kinderen aan de slag met toneel. Met
snelle en grappige opdrachten leren
ze zo snel mogelijk te reageren op
elkaar en de situatie, die ze aangedragen krijgen. De kinderen gaan in
kleine groepjes zelf een spel bedenken met alles wat daarbij hoort: regels, attributen, scheidsrechters enzovoorts. Uiteraard worden de spellen ook getest. Het leukste en beste
spel drukken we af op een spelenkaart en die gaat naar alle scholen,
zodat het ook in de gymzaal en op
het schoolplein gespeeld kan worden. Bij voorinschrijving kost deelname 6 euro. Inschrijven kan via
www.debinding.nl tot en met vrijdag
18 december 21.00 uur. Kijk daarna op de site of opgevennog mogelijk is. De deuren openen om 12.45
uur, de activiteit start om 13.00 uur
en duurt tot 16.00 uur. Er is plek voor
60 kinderen, dus schrijf snel in.

De kampioenen van de D2 van FC Aalsmeer: Morten, Kay, Joshua, Young
Joon, Boy, Lukan, Danny K, Danny Z, Casper, coach Hans, Lars, Sam, coach
Peter, Dylan, Patrick en Tijn. Ayoub ontbrak wegens ziekte.

Ongeslagen najaarskampioen!

Mooie beker voor jongens
D2 van FC Aalsmeer
Aalsmeer - Na een mooie 6-2
overwinning van de jongens D2
van FC Aalsmeer op Swift D3 afgelopen zaterdag klonk “We are
the champions” over de voetbalvelden aan de Dreef. Met 30 punten
uit 10 wedstrijden sloot de D2 van
FC Aalsmeer een geweldige eerste
helft van het seizoen af en werd het
team de terechte najaarskampioen
in de 2e klasse. Na de zomer werd
het tweede D-selectieteam van FC
Aalsmeer samengesteld en konden
de coaches Hans en Peter met de
jongens aan de slag. In het begin
moest er nog even gekeken worden
wie op welke plek zou spelen en
moesten de jongens nog een beetje aan elkaar wennen. Maar ze gingen de competitie wel al gelijk met
overwinningen van start. En hoe beter ze op elkaar ingespeeld raakten
hoe makkelijker de doelpunten erin gingen. Tot half oktober ging het
gelijk op met de D1 van Blauw-Wit
Beursbengels dat ook geen punten
liet liggen. In een spannend onder-

ling duel rekende Aalsmeer echter
thuis af met de rivaal uit Amsterdam met een 3-1 overwinning. Vanaf toen hadden de jongens het kampioenschap in eigen handen. En dat
lieten ze ook niet meer glippen. Met
een mooie opbouw vanuit de verdediging, via snelle passes over het
middenveld werden de spitsen in
stelling gebracht die het doel van
de tegenstander goed konden vinden. Alle wedstrijden in de competitie werden gewonnen. Ook in
het bekertoernooi is de D2 van FC
Aalsmeer nog ongeslagen, waardoor ze daar nog alle kans maken
op de hoofdprijs. Maar eerst was het
tijd om het kampioenschap te vieren. De jongens werden onthaald
met confetti, snoep, taart en een
frietje en drinken namens de club.
Coaches Hans en Peter overhandigden de jongens ieder een mooie beker en hadden voor iedere speler
nog een mooi persoonlijk woordje.
Een prachtige afsluiting van de eerste helft van het seizoen.

Schaken

Luuk nog fier aan kop in
jeugdcompetitie AAS
Aalsmeer - In de spannende
jeugdcompetitie van schaakclub
AAS heeft het peloton de aanval ingezet. Aangezien er natuurlijk veel
peloton is, ging dit ook gedeeltelijk
ten koste van het peloton. Maar een
koploper die sneuvelde was Simon,

Kinderkerstfeest
Open Hofkerk
Aalsmeer - Donderdagavond 24
december wordt met elkaar weer
het kinderkerstfeest gevierd in de
Open Hof Kerk. Het wordt een leuk
feest voor jong en oud, iedereen is
welkom! ‘Wat is jouw wens voor de
kerst’ is het thema. Je kunt wensen
hebben voor jezelf, maar natuurlijk
ook voor een ander. Er wordt een
collecte voor de stichting Make-AWish Nederland gehouden. Het kinderkerstfeest begint om 18.30 uur,
ingang Ophelialaan. Neem gerust
familie, vrienden en vriendinnen
mee. Na afloop wordt nog wat met
elkaar, gedronken, alle kinderen krijgen een kerstcadeautje en ze mogen een ritje maken op een ezeltje.

tegen Tim liep hij een nul op. Broer
Willem was tot het uiterste getergd
na 3 nullen op een rij en maakte
korte metten met Christiaan. In het
peloton wonnen dus Sam, Merlijn
en Jasper ten koste van Flora, Kevin en Rune. Stijn was jammer genoeg weer afwezig, nu wegens een
zakenlunch. En Luuk, hij won weer,
nu van Gijs en staat weer wat eenzamer aan kop met 9,5 punten, gevolgd door Simon met 7,5 punten,
Willem, Jasper en Tim met 6 punten, Gijs met 5,5 punten, Christiaan,
Sam en Merlijn met 5 punten, Stijn
en Kevin met 3,5 punten en Flora en
Rune met 2,5 punten.
Door Ben de Leur

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Schaakcompetitie

Patrick Haring glansrijk
door voorrondes NK

AAS2 gelijk, winst AAS1
Aalsmeer - Afgelopen weekend
trad zowel AAS 2 als AAS 1 in het
externe strijdperk. AAS 2 speelde
vrijdag 11 december in de promotieklasse van de Leidse Schaak Bond
een thuiswedstrijd tegen Leithen 1.
De Azen stonden voor door twee
vooruit gespeelde partijen. Hierin had Willem Hensbergen gewonnen en Henk van Leeuwen een verdienstelijke remise gespeeld. Helaas
konden de Azen de voorsprong niet
handhaven en toen de rookwolken
optrokken stond er 4-4 op de borden. Een nuttig matchpunt was binnen, maar winnen was nuttiger geweest en had een derde plaats betekend in het dicht op elkaar zittend
veld. Primeur was het mee spelen
van Koen Beentjes (SCA) die een
verdienstelijke remise speelde tegen de sterke Jos Vlak.
AAS 1 speelde zaterdag 12 december uit tegen HSG te Hilversum in de
zware klasse 2B van de Landelijke
competitie. Voor de wedstrijd was er
al een tegenvaller voor de Azen, omdat Mark Trimp niet kon spelen door
afzwemmen zoontje. Als goed vader moest Mark hierdoor afzeggen
(voor het schaken dan). Er werd in
een schoolgebouw gespeeld waar
kennelijk vergeten was om de kachel aan te steken, zodat de temperatuur ver onder aangenaam was.
Enkele spelers hadden zelfs hun
jassen maar weer aangetrokken. Op

de borden brandde het vuur echter
hoog en was er veel strijd. De eerste
tegenvaller tijdens de wedstrijd voor
de Azen was de verrassende nederlaag van FM Johannes Rudolph op
bord 1 tegen de goed in vorm zijnde
Kees Nagtegaal. Tweede tegenvaller
was dat FM Jeffrey van Vliet in een
Franse verdediging geheel niets bereikte en in remise moest berusten
tegen een aanmerkelijk lager gerate speler. Ook AJ Keessen spoelde
een moeizame remise tegen een op
papier zwakkere tegenstander. Gelukkig sloegen op dat moment Paul
Schrama in een mooie positionele
partij en Jasper van Eijk in een ouderwetse Konings Indische aanval
hard terug. Henk Noordhoek, ook
tegen een op papier zwakkere tegenstander, wist zich onder de vijandelijke druk uit te werken en had
een prima eeuwig schaaktruc, remise derhalve. Ad van den Berg speelde op 2 een prachtige partij met
een positioneel kwaliteitsoffer dat
twee pionnen opleverde met initiatief. Toen ook de derde pion van het
bord ging gaf de witspeler Wim van
der Wijk op. Hiermee behaalden de
Azen de overwinning binnen. Dat
Ben de Leur nog een goede stelling
verprutste en alsnog verloor maakte
alleen nog voor de bordpunten (en
Bens humeur) uit.
Door Ben de Leur

Voetbal zaterdag

FC Aalsmeer sluit periode
aan Dreef af met winst
Aalsmeer - Op een veld waar je de
koeien nog niet op zou willen loslaten, werd de wedstrijd FC Aalsmeer
zaterdag tegen Zevenhoven afgelopen 12 december een man tegen man duel. Zevenhoven, met vele blessures, was met elke punt tevreden en ging voorop in de strijd.
Op een zeer hobbelig veld kwam
een bal over de grond soms op een
ander adres aan met als gevolg
veel flipperkastvoetbal. De constante regen veranderde het veld in een
modderpoel. Zevenhoven was alleen gevaarlijk met de boomlange
Ivo van der Vlugt. Alle ballen werden van achteruit op de spits gespeeld, die vele luchtduels met Burak Sitil uitvocht. Later toen Burak
Sitil geblesseerd uitviel, moest Kevin Vermeij deze klus overnemen.
Er viel in de eerste helft weinig te
noteren. Het weer was droevig en
het spel ook. De FC was de meeste
tijd aan de bal, maar verder dan de
16 meter kwam men niet en doelman Martijn Brouwer van Zevenhoven hoefde weinig handelend op
te treden. Zijn collega Maikel Eman
van Aalsmeer kon ook zijn broekje
schoon houden. Een vrije trap van
Burak Sitil in de 13e minuut werd
door Arnaud van Leeuwen voorlangs geschoten. Mitch van Friderici verzuimde in de 22e minuut alleen
voor de doelman te scoren. Wissel
25e minuut: Eder Delgado voor Burak Sitil (geblesseerd). Zevenhoven
had een scoremoment in de 40e minuut toen Thijs Noordsij plotseling
opdook voor Maikel Eman, maar
de goalie redde met een sliding. Iedereen repte zich gauw naar binnen toen scheidsrechter A. van den
Boogaard na 45 minuten afblies. De
tweede helft was nog maar twee minuten oud toen Mitch van Friderici
uit een scrimmage de 1-0 scoorde. Wissel 57e minuut: Tom Doeswijk voor Arnaud van Leeuwen (geblesseerd). Zevenhoven kwam in de

59e minuut weer op gelijke hoogte.
Uit een pass van Lennard van Zon
scoorde Ivo van de Vlugt de 1-1. FC
Aalsmeer dreigde een moment ten
onder te gaan aan het vechtvoetbal van Zevenhoven. Trainer Cor van
Garderen greep direct in. Salih Yildiz werd gewisseld voor Peter Neuvel om het middenveld te versterken. De wedstrijd had weinig meer
met voetbal te maken. Het werd een
clash. Tot aan de 85e minuut geloofde Zevenhoven een punt te kunnen
meenemen, maar uit een voorzet
van de onvermoeibare Calvin Koster
scoorde Roger Grootfaam de winnende treffer: 2-1. Zevenhoven probeerde met twee verse wissels nog
op gelijke voet te komen, maar het
was aanvallend te zwak. Mitch van
Friderici kreeg in de 92e minuut een
unieke kans op 3-1. Na de keeper
omspeeld te hebben schoot hij voor
een leeg doel op de paal. Het deed
niets af aan de vreugde. Niet alleen
verdiende FC Aalsmeer de drie punten, de directe tegenstanders De
Bilt 8-1 verlies!! bij Delta Sports en
FC Almere 2-1 verlies bij D.H.S.C.
droegen hieraan bij.
Afscheid ‘Silveren Draeck’
In de kantine aan de Dreef werd met
zang van Dennis Maarssen en een
groepskebab van de zaterdagselectie en door de zaterdagselectie in
de keuken bereid, afscheid genomen van de ‘Silveren Draeck’. Stand
halverwege de competitie FC Almere 28 punten, FC Aalsmeer 26 en
Renswoude 25 uit 13 wedstrijden.
De eerstvolgende wedstrijd van FC
Aalsmeer (zaterdag) is 23 januari uit
tegen Renswoude. Aanvang 14.30
uur.
Voor de wedstrijd werd er één minuut stilte gehouden in verband met
het overlijden van oud-speler en lid
Wout Koster senior.
Jack van Muijden

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 19 december:
F.C. AALSMEER
Geinburgia 3 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 – A’damsebos 7
Junioren
Velsen A2 - F.C.A. A2
F.C.A. B4 – Argon B6
NFC C1 - F.C.A. C3
F.C.A. C4 – Hoofddorp C6
F.C.A. C6 – CSW C4
Foto: www.kicksfotos.nl

14.00 u
12.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u
11.45 u
10.15 u

S.C.W.
S.C.W. 3 – Argon 8
14.30 u
Junioren
S.C.W. C2 – Amstelveen C3 12.00 u
Zondag 20 december:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – DIOS 1
R.K.D.E.S.
Kampong 4 - R.K.D.E.S. 2
RKDES 3 – United/DAVO 2
R.K.D.E.S. C4 – KDO C3

14.00 u
14.30 u
12.00 u
12.00 u

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Kim en Rob in de finale
Kudelstaart - De vorige speelavond
van de dartclub Poel’s Eye was de
zevende van het seizoen in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Zoals
gewoonlijk werd de speelavond gestart met poules. Hier waren dit keer
geen echte verrassingen. Dat Martin
Bax niet in de A ronde terecht kwam
was op zichzelf wel een verrassing, maar gezien de sterke tegenstand (Erik Jan Geelkerken en Gerard Bak) ook weer niet. Zo zou Erik
Jan later op de avond de speelavond
winnen en deed Bak dat twee speelavonden geleden. Toch werd het óók
niet de avond van Bak. Hij verloor
in de tussenronde van Tom Keijzer,
en in de eerste ronde van het tweede niveau van Ronald Baars. Na deze knappe overwinning won Ronald
achtereenvolgens van Kilian Broeren en Peter van de Laarse, en belandde zodoende in de finale van het
tweede niveau. Albert Geleijn presteerde deze avond ook weer goed,
maar moest Gilbert van Eijk voor laten gaan richting de finale. Voor Ronald was het zijn derde finale dit seizoen, voor Gilbert de eerste. Ronald
had beide vorige finales echter verloren en had dus wat goed te maken. Dit lukte, waardoor Ronald voor
de zevende keer ooit een finale won
bij de Poel’s Eye. Moreno Blom was
een andere gerespecteerde darter
die, net als Martin, pardoes in de B
ronde terecht was gekomen. Doordat Moreno drie winstpartijen op rij
boekte, bereikte hij de finale van het
derde niveau. Waar dat van More-

no nog wel verwacht werd, was dat
bij Kim minder het geval. Toch won
ook hij knap drie wedstrijden op
rij, zodat Kim zich mocht opmaken
voor zijn allereerste finale ooit bij de
Poel’s Eye. Het was echter toch Moreno die, voor de tweede keer dit
seizoen, de finale won. Martin had
het in de poule niet getroffen met
zijn tegenstanders, maar in de tussenronde liet hij zich verrassen door
Henny Taal. Henny bewees daarmee
echter dat de bereikte halve finale
op het tweede niveau op de vorige
speelavond geen toevallige uitschieter was. Voor Martin was de grens
hiermee echter bereikt, hij stoomde
vervolgens door naar de finale van
het vierde niveau. Tegenstander was
Rob Braam. Rob bereikte vier keer
eerder de finale, waarvan hij er twee
won. Het was echter toch ‘gewoon’
Martin die, voor de zesde keer ooit,
de finale won. Remco Maarse had
met een finish van 109 de Hoogste
Uitgooi van de avond. Op de website www.poelseye.nl is allerlei informatie over de dartclub Poel’s Eye terug te vinden.
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag 18 december, met hopelijk
weer veel nieuwe dart liefhebbers
en ‘oude bekenden’, in het Dorpshuis. Vier nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.
De Poel’s Eye heeft een zogenaamd
open deuren beleid; lidmaatschap of
van te voren opgeven is niet nodig.

Voetbalwedstrijd tegen Germaan

RKDES knalt het jaar uit!
Kudelstaart - RKDES behaalde afgelopen zondag 13 december de
vijfde overwinning op rij door te
winnen met 1-6 van en bij de Germaan en eindigt dit jaar op een uitstekende tweede plaats achter koploper Sporting Martinus die wel hun
eerste nederlaag dit seizoen leed. In
de tweede periode, die over negen
wedstrijden gaat, staat de plaatselijke FC fier boven aan met 5 gespeeld
15 punten met 19 voor en 1 tegen.
De Afas/Nieuwendijk brigade moest
dit keer afreizen naar Amsterdam
om daar de Germaan te bestrijden.
Na weken storm geteisterd te hebben was het nu prachtig windstil
weer met een waterig kerst zonnetje. Roy Endhoven is in de blessuremand gevallen, hij werd vervangen
door Raymond Baars. RKDES begon uitstekend aan de wedstrijd. Al
na 2 minuten opende Jeroen Bakker de score, bij een diepte bal kon
de keeper van De Germaan de bal
nog net wegwerken, maar belandde
wel precies voor de voeten van Jeroen Bakker die de bal vanaf 25 meter in het lege doel schoot. Al gauw
bleek dat De Germaan een matje te klein was voor RKDES. Hoewel het spel op het spekgladde veld
moeilijk was, werden er wel mooie
kansen gecreëerd. De mooiste was
voor Maarten van Putten, die alleen
op de keeper mocht afgaan, maar
hij schoot op de keeper. Ook Raymond Baars kreeg kansen. Bij een
voorzet van rechts raakte hij de bal
maar half, dus ging voorlangs. Even
later een nieuwe kans voor hem,
maar de bal bleef steken tussen de
benen van de Germaan keeper. Vlak
voor rust kreeg De Germaan een
dot van een kans, maar via een uitstekende reflex van Des keeper Tijn
Kraak en binnenkant paal caramboleerde de bal weer het veld in. In
de tweede helft speelde de Afas/
Nieuwendijk brigade de tegenstander bij tijd en wijlen helemaal

weg, al gauw leidde dit tot de 0-2.
Bij een van rechts genomen hoekschop kwam de bal in een scrimmage voor het doel terecht waar
Raymond Baars nu wel de bal binnen kon werken. Nog geen minuut
later stond de 0-3 al op het werkende scorebord. Het was dit keer
Maarten van Putten, die een uitstekende tweede helft liet zien, die de
bal vanaf rechts voor schoof en wederom was het Raymond Baars die
binnen tikte. Scheidsrechter Engel
spaarde de keeper van de Germaan
nadat hij de bal een paar meter buiten de zestien in paniek in zijn handen pakte. Geel was zijn deel terwijl
het eigenlijk rood had moeten zijn.
Uit het niets werd het 1-3 een gericht schot van 20 meter werd fraai
achter Tijn Kraak gedraaid, dus na
460 minuten geen tegen goal werd
de ban gebroken. Nog geen minuut
later werd het alweer 1-4. Ditmaal
was het Jeroen Bakker die wederom
van rechts hard voor schoot waar
ditmaal Maarten van Putten het leer
tegen de touwen werkte. Tien minuten voor tijd een bijna replica van de
vorige goal, alleen waren de rollen
nu omgedraaid. Het was Maarten
van Putten die de bal voor schoof en
nu was het Jeroen Bakker die de bal
hoog vlak onder de lat schoot: 1-5.
Achterin werd nagenoeg niets meer
weggegeven. De verdediging van
RKDES stond als een huis. Vlak
voor tijd zette Maarten van Putten
de eindstand op het scorebord. Ditmaal van links naar binnen komend
wist hij de keeper met een harde
droge knal te verschalken: 1-6. Al
met al een dikverdiende overwinning waarin de goals pas echt los
kwamen in de tweede helft.
Op 24 januari wordt het seizoen
weer voortgezet met een thuiswedstrijd tegen Nautilus waar in de uitwedstrijd 2 punten van RKDES gestolen werden.
Eppo

Kaartavond bij
Ons Genoegen

voor zowel het klaverjassen als het
rummicuppen. Iedereen is van harte welkom, neem vrienden en buren
mee. Er is altijd nog plaats voor enthousiaste spelers. Het klaverjassen
tijdens de vorige speelavond is gewonnen door Alie de Vries met 5626
punten, op twee Wim Reuling met
5287 en op drie is Jopie Overdijk geeindigd met 5011 punten. De poedelprijs was voor Bert Buijs met 3661
punten. Bij het rummicuppen was de
eerste prijs voor Janny Flameling met
43 punten en de poedelprijs mocht
Jo van Soest met 186 punten mee
naar huis nemen.

Aalsmeer - Op dinsdag 22 december houdt kaartclub Ons Genoegen
weer een speelavond. Er wordt gekaart in het gebouw van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De zaal gaat open om
19.00 uur. Er wordt voor gezorgd dat
ook dit keer iedereen met een prijsje
naar huis gaat. Na deze speelavond
worden de punten weer opgeteld
voor competitie van het hele seizoen,

Aalsmeer - De laatste competitieavond van 2015 leverden nog twee
nieuwe persoonlijke records op bij
Sjoelclub Aalsmeer. Gazi Örsjek
kwam uit op 1073 en Mariëtte van
der Vlugt op 1371. In de Hoofdklasse wist Petra Houweling te winnen
voor Kees Kuypers en Patrick Haring. In de A-klasse was de hoogste
eer voor Mariëtte van der Vlugt, gevolgd door Marja Springin’t Veld en
Cock van der Vlugt. Beste in de Bklasse was Dirk Mol, op twee Margriet de Vries en op drie Jan Alderden. In de C-klasse eindigde Klaas
de Vries op één met in zijn kielzog
Jaap van Wees en Pleun van Verseveld.
De wedstrijd-sjoelers maken zich

intussen op voor de voorrondes voor
het NK. Regio West begint op zaterdag 2 januari in Heemskerk. Patrick
Haring, die in Regio Oost meedoet
in de voorrondes, won daar glansrijk de eerste voorronde met onder
andere een serie van 1460.
De laatste sjoelavond van 2015 is
vanavond, donderdag 17 december, vanaf 20.00 uur in Dorpshuis
Kudelstaart. Bingo Sjoelen de Luxe
wordt gespeeld, een gezellige avond
met enkele leuke prijzen. De eerste
competitieavond in het nieuwe jaar
is op donderdag 7 januari. Voor informatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met
Mirjam van den Berg, tel. 0297347439.

Atletiekvereniging Aalsmeer

43 Deelnemers bij baanloop
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer werd vorige week woensdag weer de maandelijkse 3 en 5 kilometer baanloop gehouden. De uitslagen bij de 3 kilometer waren als
volgt: Theo Woldberg 11:12, Cliff
Piets 13:11, Els Braak 13:33, Jacqueline Edixhoven 15:13, Peter Velthuis 15:26, Paola Edixhoven 15:50,
Ton Moolenaar 15:52, Marijke Piets
18:15, Nick Verhoeven 18:41 en
Marjethe Verhoeven in 19:00 minuut. Bij de 5 kilometer werden de
volgende eindtijden genoteerd: Solomon Teklebrhen 15:37, Brent Pieterse 17:44, Marcel Bellis 18:20, Michiel Schinkel 18:23, Jelle Keus
18:33, Alwin de Jong 18:36, Michelle Rannacher 18:39, Erica Belandi
18:55, Frans Woerden 18:59, Robin

Schoorl 19:41, Erik Donker 19:50,
Michel Vollebregt 19:58, Toon Ligtenberg 20:21, Dick van Rijn 20:30,
Nico Schipper 20:42, Marcel Kraan
20:45, Dorien Tange 20:47, Christophe Veuskens 21:17, Marco Eijk 21:51,
Ron Bakker 21:53, Johan van der
Laan 22:19, Wouter de Jong 22:30,
Odeke Lam 22:30, Arnold van Velthoven 24:01, Sonja van Zeelt 24:20,
Peter Wouwe 24:21, Arjen van der
Spek 25:34, Peter Akerboom 25:48,
Anton Schuurman 26:04, Wim Roozendaal 28:35, Sharon Nieuwstad
29:36 en Gijs Honing in 37:54 minuut. Tygo Verhoeven liep de 1 kilometer in 4:59 minuut. De volgende
baanloop bij AVA aan de Sportlaan
is op woensdag 13 januari. Meer informatie op wwwavaalsmeer.nl.

Nachtrally vooroorlogse auto’s

100 Mijl van Amsterdam
houdt stop bij Verhoef
Oude Meer - Vermoedelijk het laatste evenement op de klassieke rally
kalender van 2015, en is de eerste
nachtrally voor vooroorlogse automobielen. Een deelnemersveld met
50 internationale teams zullen onder barre omstandigheden het bejaarde mechaniek van hun wagens,
hun zenuwen en hun tegenstanders testen tijdens een 100 mijl lange nachtrit in het barre jaargetijde
en over de gladste en smalste wegen rond Amsterdam. Van de landelijke sfeer rond Amsterdam zal in
het december duister weinig zichtbaar worden of het moet zijn op het
korte parcours van de lichtjesroute
even ten noordwesten van de stad.
Het zal een bijzondere ervaring worden om dit alles te ervaren met auto’s die je in een zomerse concoursomgeving verwacht en niet in dit
jaargetijde. Van kleine pruttel-apparaten met 1-cilinder uit 1909 tot grote 8 cilinders van net voor de oorlog, van 5.000 tot 5 miljoen euro, het
is een feest voor iedereen. De deelnemers hebben twee dingen in gemeen: Een passie voor hun mecha-

nisch voertuig en een dikke laag
kleren tegen de kou. Kortom, bereid
jullie voor op een heel nieuw soort
avontuur!
De start is vanaf de Grote Markt in
Haarlem en onderweg zal bij Verhoef aan de Ringvaart (Oude Meer)
een stempelpost zijn, waar de eerste oldtimers circa 20.45 uur zullen
verschijnen en de laatste omstreeks
22.15 uur. Voor de inwendige mens
wordt goed gezorgd bij Verhoef, er
is koek en zopie! Voor alle verdere
informatie: www.The100Miles.com.

Nieuwe kantine in gebruik voor grote werk

Mireille en Miriam winnen
tientallentoernooi bij FCA
Aalsmeer - Vrijdag 11 december is de nieuwe kantine van FC
Aalsmeer in gebruik voor het grotere werk: Het tientallen toernooi. 120
Liefhebbers(sters) kwamen voor de
rijk gevulde tafel met prijzen naar
de Beethovenlaan. Ook was er voor
iedereen bij de koffie een heerlijke
oliebol. Het was fijn voor de organisatie dat iedereen op tijd was, misschien om het gebouw eens goed
en rustig te bekijken of omdat men
er gewoon een leuke en gezellige
avond van wilde gaan maken. Op
het laatste moment was er een tegenvaller met het afzeggen van een
team, maar gelukkig is met veel bellen het team Last Minute ingevallen waarvoor heel veel dank. Gezellig was het en werd het zeker,
prachtige verhalen de ene ronde
nog geen 600 punten en de volgende ronde gewoon 1600 punten, dat
kan allemaal met het spelletje wat
klaverjassen heet. Individueel waren
het Mireille Ruts en Miriam Cudovan die de eerste plaats behaalden
met 5611 punten. De tweede plaats
voor Wil Piet en Kees Koolhaas 5491
punten, derde plaats Jenny en Hennie van Doorn 5473 punten, vierde
plaats Ingrid Kempers en Lia Pieterse 5442 punten en op vijf Jan Egbert van Zelderen en Stefan Romkema met 5420 punten. De eind-

stand van de ploegen was wel even
anders dan vorige keer. Vorig jaar
Springfields, maar nu waren het de
liefhebbers onder leiding van captain Wim Ruts die de eerste plaats
opeiste met in totaal 24698 punten.
Op de tweede plaats de Outsiders
met 23900 punten, op drie De Kwakel met 23677 punten, op vier Veteranen, op vijf Familie de Bok, op
zes Springfields, op zeven All Out,
op acht Familie Blauwhoff, op negen
De Jonkies, op tien Van Vliet, op elf
Last Minute en op twaalf Vriendenploeg (nu even niet). Kortom men
kan terugkijken op een geslaagde
en gezellige avond en alles wat betrekking had op de kantine was onder controle en functioneerde uitstekend. De gehele uitslag is te lezen op de site van FC. Aalsmeer.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Zaalkorfbalcompetitie

Kees winnaar bij
Ouderensoos

Winst voor VZOD tegen
hekkensluiter Luno
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
mocht VZOD het opnemen tegen
hekkensluiter Luno uit Linschoten.
Luno, dat nog geen wedstrijdpunten
wist te behalen, zou op gelijke hoogte kunnen komen met VZOD dat tot
nog toe ook slechts één keer wist te
winnen. Voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd dus. VZOD kwam
sterk uit de startblokken en had een
scorepercentage van 100% uit haar
eerste drie aanvallen. Na tweeënhalve minuut stond hierdoor al een
3-0 stand op het scorebord. Helaas sloeg toen het noodlot toe en
moest Hanna Viet met een voetblessure het veld verlaten. Shewa Bernsen mocht haar plaats binnen de lijnen overnemen en speelde ook een
zeer verdienstelijke wedstrijd. Een
prestatie van formaat omdat zij twee
wedstrijden achter elkaar speelde.
Eigenlijk was de wedstrijd al na 15
minuten gespeeld. De thuisploeg
deed precies wat het moest doen,
en bleef haar hoge scorepercentage volhouden. Luno werd volledig
overklast en na een kwartier stond
er al 10-1 op het scorebord. Er werd
door verschillende spelers afwisselend gescoord. Voor de tweede helft
moest een nieuw doel gesteld gaan
worden, want de winnaar was al bepaald (14–4 ruststand). Waar Luno als eerste de score opende, leek
VZOD echter niet van de wijs gebracht te worden en wist na 5 minuten in de tweede helft een stand
van 17-5 op het bord te toveren. Helaas sloeg voor de tweede maal het
noodlot toe, dit keer voor aanvoerster Dineke de Boer-Westerhof die
ongelukkig ten val kwam en ook het
veld moest ruimen, waardoor Jessica Zijerveld binnen de lijnen kwam.

Hierna leek VZOD iets van haar verdedigende scherpte te verliezen, gezien ook Luno begon te scoren. Dit
mocht echter niet meer baten omdat de opgelopen achterstand al te
groot was. Met nog een klein kwartier speeltijd maakte Martijn Vervark, na een maandenlange blessure, zijn rentree. Het was duidelijk dat
Vervark er zin in had en hij trok direct de trukendoos open, hetgeen
de oplettende Bernsen in staat stelde een prachtig punt te scoren. Luno en VZOD scoorden in het laatste
kwartier om en om waardoor er een
eindstand van 26-15 opgetekend
kon worden.
Coach Frits Visser gaf na de wedstrijd aan dat men met name over
het aantal treffers zeer tevreden
mag zijn, dit geeft vertrouwen voor
de aankomende wedstrijden. Daarnaast mag Frits voor het eerst in de
tweede klasse zelf ook weer aan
de slag, met 26 doelpunten zal de
coach op een overheerlijke appeltaart moeten trakteren. Volgende week mag VZOD voor de laatste maal in 2015 aantreden, ditmaal tegen ZKC’31 in Zaandam om
18:35 uur, een waardige tegenstander waar op het veld nog nipt van
werd verloren. Het was een goede
dag voor VZOD want eerder had
VZOD 3 uit tegen Atlantis al gewonnen, onder andere door Lianda van
der Schilden, en hadden de reserves van VZOD thuis tegen datzelfde
Atlantis ook de volle winst gepakt.
Hierdoor staat VZOD 2 nog altijd
aan kop in de poule. Het vierde team
tenslotte benutte de avondwedstrijd
uit tegen KIOS om het goede voorbeeld te volgen. Alle uitslagen op
vzod.nl.

Shewa Bernsen (l) belangrijk voor twee teams. Foto: Jaap Maars

Handbal

Dames nu op plaats vijf!
Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer hadden zaterdag 12 december duidelijk veel zin in hun
thuiswedstrijd tegen de dames van
PSV. De eerste helft lag het scorend
vermogen behoorlijk hoog. Bijna elke minuut viel er een doelpunt… en
dan is het zeker leuk om naar te kijken. PSV nam twee keer een voorsprong in de wedstrijd in de eerste paar minuten, maar daarna kregen de Aalsmeerse dames goed vat
op het spel en namen na 10 minuten spelen definitief afstand van
PSV: 5-4 en tien minuten later was
het al 10-5 door goed en snel spel,
Trainer/coach Herman Schaap wisselde lekker door en veel speelsters
op de bank kwamen aan spelen toe!
Na 25 minuten spelen was het 136 en mocht PSV in de laatste 5 minuten van de eerste helft nog twee
keer scoren. FIQAS Aalsmeer miste
in deze fase net wat vaker door balverlies of net te snel willen afronden. Maar rusten met een 13-8 voorsprong was natuurlijk wel erg prettig. In de tweede helft haperde het
heel even bij de dames. PSV mocht
beginnen met scoren, maar gelukkig

trok FIQAS Aalsmeer dat snel weer
recht: 16-10 na vijf 5 minuten. PSV
kon vanaf dat moment wel blijven
scoren omdat er af en toe in de dekking niet even consequent werd verdedigd. Maar omdat de Aalsmeerse
dames ook zelf bleven scoren lukte het goed om afstand te houden.
Het was 19-12 na een kwartier en al
kreeg FIQAS Aalsmeer het in slotfase
nog even wat lastiger - PSV kon vier
keer op rij scoren en maakte er 21-17
van – daarna wisten Kelsey Maarse,
Lisa Endhoven en Dionne Visser het
doel weer te vinden, waardoor het
24-19 werd. De 25e werd gemaakt
door debutant Jamilla in de laatste
minuut via een break out! Eindstand:
25-19. Doelpunten: Dionne Visser 7,
Kelsey Maarse 6, Lisa Endhoven en
Samentha de Soet 4, Anouk Markwat, Birgit Hemmes, Demi de Groot
en Jamilla 1. Aanstaande zondag 20
december wacht de laatste wedstrijd
van het jaar. De dames gaan op bezoek bij Veneco in Velo. De wedstrijd
begint om 13.00 uur. De eerste wedstrijd in 2016 is op zondag 10 januari thuis in De Bloemhof tegen Targos/
Bevo vanaf 14.00 uur.

Zaalkorfbalcompetitie

VZOD 2 slaat nog een
concurrent van zich af
Kudelstaart - Het tweede van
VZOD staat sinds de derde speelronde in de zaal op de koppositie
in poule R4O. Het ging niet zonder
horten of stoten en de helft van de
punten is met nipte uitslagen behaald. Maar toch weet het wedstrijd na wedstrijd de concurrenten van zich af te slaan, ook afgelopen zaterdag weer. In de eerste
ronde lieten de Kudelstaarters al
een jammerlijk punt liggen tegen
het Haagse Achilles 6, na een uitslag van 18-18. In de tweede ronde
wist het maar net aan te winnen van
een van de twee duidelijke concurrenten, die wedstrijd tegen Madjoe
3 eindigde in een nipte 9-8 winst.
In de derde ronde verkeek VZOD2

zich op een eindsprint van het beduidend zwakkere ALO 3. Ze lieten de jonge Haagse ploeg nog terug komen van 7-10 naar 10-11
voordat de scheidsrechter de wedstrijd af floot. Het enige dat ALO (en
dus HKV/Ons Eibernest) uiteindelijk
overhield aan de wedstrijd was een
wedstrijdbal van VZOD, de communicatie over teruggave is vooralsnog opvallend eenzijdig. In de derde
ronde werd Thor 3, de andere aangewezen concurrent van VZOD, een
kopje kleiner gemaakt door Madjoe en zo kwamen de Kudelstaarters aan kop te staan. Niet onverdiend en dat werd dan ook duidelijk
gemaakt tegen ESDO in de vierde
speelronde. De ploeg uit Kockengen

Gezellige en sportieve jaarafsluiting

Justin en Mirjam triathlon
clubkampioenen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 12
december was de jaarafsluiting van
het Triatlon seizoen. Bij de jeugd was
de spanning op de gezichten te zien,
wie zou de wisselbeker als clubkampioen in de wacht gesleept hebben bij de meiden en de mannen?
Dit jaar was er gekozen voor een
sportieve afsluiting in de vorm van
een Beach volleybal toernooi waarbij jeugd, junioren, senioren, ouders
en broertjes en zusjes mee konden
doen. Op vier velden stonden de 8
teams een gezellig, maar ook fanatiek potje volleybal te spelen. Jong
en oud waren door elkaar gemengd
in een team, niet alleen leuk om te
zien maar zo leerden de leden el-

kaar ook weer wat beter kennen.
Na afloop was er een lopend buffet
klaar gezet waar iedereen goed gebruik van maakte. Na het eten steeg
de spanning en vond de prijsuitreiking plaats. Allereerst werden de
prijzen in alle categorieën uitgereikt
door trainers en coaches John Heijsteeg en Ton Kleijberg. Ook de senioren werden, tot hun grote verrassing,
hierbij niet vergeten. Zij werden ook
gevraagd om volgend jaar meer
clubwedstrijden mee te doen om zo
de junioren tegenstand te geven. Na
de uitreiking van alle categorieën
was het dan zover. Justin Heijsteeg
mocht voor de tweede keer op rij de
wisselbeker ophalen, al was het ver-

schil met nummer twee Vincent van
Dijk minimaal. Bij de dames was het
Mirjam van der Luit die de meeste punten had verdiend. Haar eeuwige rivale Thara Kleijberg zat haar
op de hielen, maar ook zij kwam net
een paar punten overall te kort. Beste bij de Heren 18+ was John Heijsteeg met 2570 punten, bij de Dames 18+ is dit Diana Gorter met 600
punten, bij de Heren 16/18 jaar Davy Heijsteeg met 3000 punten, bij
de Heren 12/14 jaar Vincent van
Dijk met 3000 punten, bij de Dames
10/12 jaar Thara Kleijberg met 2970
punten, bij de Heren 10/12 jaar Niels
Lekkerkerk met 3000 punten en bij
de Heren 8/10 jaar Bing van Son met
3000 punten.
Ook eens vrijblijvend meetrainen
bij de Triathlon? Kom dan in januari op dinsdagavond naar zwembad
De Waterlelie aan de Dreef waar de
groep om 18.00 uur gaat zwemmen
en aansluitend gaat hardlopen. Kijk
voor meer informatie op www.triathlonaalsmeer.nl.

Zwemcompetitie

nique Pannekoek, Nina Bellaart en
Naomi Visser, waarbij Nina en Danique tegelijk aantikte. Luuk Scheuer zwom een zeer gecontroleerde race met een persoonlijk record.
Elise en Pippi knokte zij aan zij op
de 100 rug, waarbij Elise net even
eerder aantikte, Pippi een fout had
gemaakt bij het keerpunt en RD
achter haar naam zag verschijnen.
Ook de jonkies mochten rugzwemmen, maar dan de 50 meter. Ze zijn
er allemaal zonder diskwalificatie
doorheen gekomen, super fijn. Esmee en Zarah wisten bij de 100 meter vrije slag ook al exact dezelfde
tijd te zwemmen, waarbij Esmee het
voordeel kreeg. Jayden en Loek wilden maar niet onder doen voor mekaar op de schoolslag en de strijd
was sportief en geweldig om te zien.
Jayden was net wat sneller, en beiden mannen scherpte wederom de
tijden lekker aan. Claire had ongelooflijk veel mazzel bij de 100 vlinderslag. De officials wisten nou niet
of ze haar moesten diskwalificeren
om haar benen of niet, en bij twijfel is het voordeel zwemmer, daar
kwam ze goed weg, Ebba had de
vaart er lekker in zitten. De minioren 6 boys rammelden er een lekkere 200 vrije slag uit en toen kwamen er nog twee Oceanus giganten
aan de start en wel op de 200 vlinderslag een loodzware afstand. De
ploeg ging erachter staan en Naomi en Luuk werden door het water
heen gesupporterd met al het geluid wat men in zich had, een absoluut kippenvel moment. Beide
zwommen een fantastische race
en volbrachten hem toch maar. Een
mooie middag met een lach, traan
maar vooral een ploeg die uitstekend gepresteerd heeft.

kreeg van de blauw zwarten slechts
één keer toestemming om te scoren, terwijl de reserves van VZOD
zelf maar liefst 29 doelpunten op
het bord wisten te zetten.
In de middag voorafgaand aan de
wedstrijd tegen Atlantis 2, op wie
VZOD2 tot zaterdag nog maar 1
punt voorsprong had, kwam het
team bijeen in de kantine van het
clubhuis. Het gesprek in het clubhuis had een duidelijke uitwerking
op het team; een opvallende stijging van het teamgevoel voorafgaand aan de wedstrijd tegen Atlantis. En dat werd in de eerste minuten van de wedstrijd dan ook wel
duidelijk. In de eerste aanval (Shewa Bernsen, Louise de Vos, Wouter
Vermeulen en Tim Alewijnse) wist
de thuisploeg direct een doelpunt te
scoren uit een vrije worp. In de aanval van Atlantis die daarop volgde
werd het eerste schot direct aangeraakt en onderschept. De drie daarop volgende keren dat Atlantis balbezit had werd de bal onderschept
door de thuisploeg. Uiteindelijk wisten die dan ook op een 2-0 voorsprong te komen. Het tweede aanvalsvak (Anne Verheul, Jessica Zijerveld, Nils van Os en aanvoerder
Paul te Riele) had wat tijd nodig om

tot score te komen maar wist uiteindelijk uit een slimme dames actie na
de rebound een strafworp te forceren en die te scoren. Uiteindelijk zou
VZOD op 5-3 komen voordat Atlantis het terug bracht naar 5-5. Nadat de Kudelstaarters de score weer
uitbouwden tot 7-5 zou Atlantis
nooit meer dichter in de buurt komen dan op twee doelpunten verschil. In de rust was het echter wel
zaak dat coach Attie van Kooij zijn
ploeg weer op scherp zette. Als snel
nadat de tweede helft was ingefloten werd duidelijk dat dit was gelukt. Met nog een kwartier te spelen
kwam uiteindelijk Martijn Vervark
na een lange periode van blessureleed in het veld. Hij bewees dat hij
nog niets verleerd is en wist de voorsprong van 4 punten uit te breiden
naar 7 punten. De eindstand: 17-10.
Inmiddels staan de Kudelstaarters
met 9 punten op de eerste plaats in
de poule. De tweede plaats wordt
met 8 punten gedeeld door Thor &
Madjoe. Volgende week zullen de
reserves van VZOD afreizen naar
Harmelen om daar de strijd aan te
gaan met Thor 3 om hun net zoals
Atlantis op 3 punten verschil te zetten. De wedstrijd zal gespeeld worden om 20.45 uur.

Kerstbingo bij
Sjoelclub
Rijsenhout - Afgelopen vrijdagavond 11 december is er een kerstbingo gehouden bij Sjoelclub Rijsenhout. De opkomst was goed, er
waren ook familieleden en vrienden
meegekomen. Onder het sjoelen
door werd er rondgegaan met bitterballen. De bingo-ronden zijn gewonnen door Coby de Jong, Rene
Borawitz, Ruud Maas, Hans Grebe
en Thomas van Brakel. Er was ook
nog een mooie verloting aan het
einde van de avond met kerststukjes, kerststerren en nog vele andere prijzen. De eerstvolgende sjoelavond is op 14 januari vanaf 19.30
uur in de Reede aan de Schouwstraat.

OVAK-soos in
Parochiehuis

Goede prestaties voor
minioren van Oceanus
Aalsmeer - Minioren deel 2 is afgelopen weekend gezwommen. De
jongste minioren begonnen met
de 100 vrije slag. Pippi Achterberg,
Charlotte Bentveld en Elise Schipper zwommen zichzelf naar prachtige tijden waarbij Pippi met 1.37,71
onder de 1.38 grens zwom. Floris v/d Salm had er zin in op de
100 schoolslag, maar tikte de kant
niet compleet aan en dit betekende
een diskwalificatie. Esmee Scheuer en Zarah Tas wisten hun tijden
flink te verbeteren. De allerjongsten
van de Oceanus brigade deze middag: Hannah Fokkema, Lente Achterberg en Verena Timmer op de 50
vrije slag. De meiden hebben het
super gedaan. Phaedra Molenwijk
liet een prachtige 52,52 klokken op
dezelfde afstand. Loek Boerlage en
Jayden v/d Bijl lieten een mooi uitgevoerde 50 meter vlinderslag race
zien, de mannen doken beide onder
de inschrijftijd. Jayden kreeg helaas
AA achter zijn naam, wat inhield dat
hij volgens de officials te vroeg was
vertrokken. De meiden 200 vrij en
Romee Veldt vertelde zich, ze stopte na zes banen en was compleet in
de war, het was niet haar race, Ebba Vonk scherpte haar tijd met 29
seconde aan. Ook Claire Corveleijn
wist er 4 seconde vanaf te zwemmen. Jort Kemp en Sean Gonesh
debuteerden op de 100 vlinderslag,
Sean liep te rommelen met zijn bril
en dat hield een diskwalificatie in.
Jort had het zwaar, maar haalde het
wel. Liam Breebaart en Jochem van
Zanten waren super gewaagd aan
elkaar. Het was niet te zien wie er
sneller was, het werd Jochem. De
200 vrije slag Junioren 1 en 2 leverde super tijden op voor Madelief Blesgraaf, Rachelle de Meij, Da-

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden zijn welkom. Kom eens kijken en/of meespelen. Op donderdag 10 december is het kaarten gewonnen door Kees van der Meer
met 5648 punten, op twee Henk
Buskermolen met 5532 en op drie
Daan Sandee met 5468 punten. Bij
het jokeren is de hoogste eer behaald door Hennie de Wit met 75
punten, gevolgd door Gerard de Wit
met 145 en Bets Teunen met 356
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
30 december vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 9 december
is gewonnen door Piet Voorn met
5869 punten. Op twee Ubel van der
Blom met 5463 punten, op drie Wil
ter Horst met 5128 punten en op
vier Jose de Jong met 5024 punten.

Ben en Kees
dartwinnaars
Aalsmeer - Het einde van 2015 is
alweer in zicht, zo is er voor de darts
liefhebbers van het Middelpunt een
stop van 15 december tot 5 januari. Deze dag wordt weer aangevangen met de competitie. Aanvang om
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
De kosten van deelname blijven gelijk, 2,50 euro per avond en iedereen vanaf 16 jaar is welkom om te
komen darten in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Het darten op
1 december is gewonnen door Ben
van Dam, op twee Franklin Dolk,
die een 180er gooide, en de derde plaats was voor Kees de Lange.
Op 8 december kwam hij goed terug, liet zich van zijn beste kant zien
en werd eerste. Franklin Dolk tweede en Sebastiaan Dolk derde. Het
was Ben de week er voor gelukt om
op één te komen, nu moest hij genoegen nemen met de vierde plaats.

Zaterdag ZABO
ronde zeven
Aalsmeer - Zaterdagavond 19 december wordt de ZABO zaalvoetbalcompetitie voortgezet met de
zevende speelronde. Er wordt gespeeld in sporthal de Blowmhof aan
de Hornweg en het programma ziet
er als volgt uit: om 18.35 uur EZ Flower tegen Sportcafé de Midi’s. Om
19.20 uur IBH Aalsmeer tegen Atlas Lions. Om 20.05 uur Amsec Piller tegen Kid’s Actief. Om 20.50 uur
FC Madrevo tegen LEMO en om
21.35 uur Café Sportzicht tegen Koning Nieuwendijk. Toegang is gratis.
Meer info op www.zaboaalsmeer.nl

Koppelkaarten
in Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 18
december is er weer koppelkaarten bij BV Hornmeer in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is van harte welkom, geen maat,
geen probleem, daar wordt voor gezorgd. Begin 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur. Het jokeren is gewonnen door Gon met 232 punten.
Het klaverjassen op 11 december
is gewonnen door Paolo Molia met
5844 punten, op twee Frits Zeldenthuis met 5350 punten en op drie
Plony de Langen met 5209 punten.
De poedelprijs was voor Cees Lof
met 3719 punten. Het jokeren is gewonnen door Gon met 232 punten.

Sjoelen Oostend
Aalsmeer - Donderdag 10 december heeft de sjoelclub van BV Oostend de laatste sjoelavond van dit
jaar gehouden. Het was wat vroeg,
maar de speelavond stond in het teken van de kerst. Het Middelpunt
was sfeervol ingericht In de prijzen vielen deze avond Joke Schuttel met 1757, Nel Joore met 1679, Jopie de Vries met 1631 en Ton Klein
met 1562 punten. De eerstvolgende
sjoelavond is donderdag 7 januari in
buurthuis het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De deuren gaan vanaf 19.30 uur open voor inschrijving.
Het sjoelen start om 20.00 uur.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels . Het hele jaar door
op de woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Op 9 december
is het klaverjassen gewonnen door
Theo Roeleveld met 5069 punten,
gevolgd door Bert v/d Jagt met 4904
punten en Jan Ramp met 4802 punten. De poedelprijs was deze week
voor Ben Blom met 3026 punten.

Plony winnaar
kaartmarathon
Aalsmeer - Met ruime voorsprong
(9976 punten) is Plony de Langen
winnaar geworden van de afgelopen zaterdag gehouden Marathon
klaverjassen. In een zeer sportieve
sfeer wisten de klaverjassers elkaar
goed te vinden. Op twee is Addy
Hofman geëindigd met 9613 punten
en op drie Cor Knol met 9566 punten. De poedelprijs was voor Paul
van Aalst met 7935 punten. In januari 2016 wordt de volgende marathon gehouden.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

