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De grote bruine koffer
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Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

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

Hartelust
10 0 % s e r v ice !

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Greenport Aalsmeer
werkt samen aan een
bloeiende toekomst

Aalsmeer - De zes voormalige voetbalvelden van VVA aan de
Dreef gaan omgetoverd worden tot
het grootste recreatiegebied in de
gemeente en de concept-plannen
hiervoor werden afgelopen woensdag 13 december gepresenteerd in
de voormalige VVA-kantine, nu het
onderkomen van buurtvereniging
Hornmeer. In 2016 is de gemeente
gestart met allerlei participatiebijeenkomsten met inwoners van alle leeftijden. Jongeren, kinderen en
natuurliefhebbers, iedereen die een
inbreng wilde geven, mocht zijn of
haar plannen uiten.
Speelbos voor kinderen
Het resultaat tot nu toe is een
prachtig speelbos voor kinderen van
diverse leeftijden met avontuurlijke attracties als een touwparcours,
stappaaltjes, een wiebelbrug, glijbanen, klimbomen en onder andere speelhuisjes en een boomhut. Op
een ander veld is een grootschalig
skatepark gepland met een quarterpipe, een spineramp en een railslide. Volgens de jongeren, die dit bedacht hebben en aanwezig waren
om hun wens te verstevigen, een
geweldig park waar zij vele middagen zullen gaan doorbrengen. Ook
fijn is het, zo gaven zij aan, niet meer
naar Amsterdam te hoeven.
Bootcamp en freerunnen
Op weer een ander veld kunnen in
de toekomst bootcamp-beoefenaars
en freerunners zich uitleven en in
de plannen is een compleet workout veld opgenomen voor alle leeftijden. Het VVA-recreatiegebied
krijgt verbinding met het Hornmeerpark, zodat een heerlijk rondje gelopen kan worden. Overigens is het
nu reeds mogelijk om van het Hornmeerpark naar het buurthuis te lopen. Via de achterzijde van het terrein van de Midgetgolfclub is een
pad aangelegd. In het Hornmeerpark wordt veel gewandeld met honden en hiervoor zijn diverse voorzieningen aangelegd. Op het voormalige oefenveld van de voetbalclub is
al een trainingsveld gemaakt voor
honden. Er staan hekken omheen
en de Hondentraining liet woensdag weten dat hondenbezitters hier
doordeweeks ook van gebruik mogen maken. Kunnen de honden even
lekker rennen en spelen. Niet op za-

www.vankouwen.nl - Amsterdam - Amsterdam West - Aalsmeer

Calvé variatiesaus
alle soorten
2 flesjes à 320 ml.
2.90

1.45

terdag, want dan is het veld in gebruik en natuurlijk schoon (zonder
hondenpoep) achterlaten.
Vijver en evenemententerrein
In het recreatiegebied zijn verder
ook een fietscrossbaan en een basketbalveld opgenomen, een grote vijver met fontein bij een recreatiegebied, een evenementenplein
waarop ook de kermis en het circus hun tijdelijke onderkomen krijgen en ingetekend zijn een bloemeneiland evenals een natuurtuin.
Het bestaande groen wil men zoveel
mogelijk behouden, maar volgens
de gemeente is veel ervan niet in
al te beste staat. Jaren geen onderhoud eisen hun tol. Er komen ook
diverse extra waterpartijen waardoor de verschillende ‘bossen’ met
bruggen te bereiken zullen zijn.
Subsidie SLS
Grootse plannen die uiteraard een
flinke investering vergen. Voor deze herinrichting heeft de gemeente
subsidie aangevraagd bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. De
plannen zijn voorgelegd aan de SLS
en volgens wethouder Gertjan van
der Hoeven is er goede hoop dat
Aalsmeer de benodigde paar miljoen krijgt. In het voorjaar, net voor
of net na de gemeenteraadsverkiezingen, hoopt de gemeente uitsluitsel te krijgen. Mocht de SLS de subsidie niet of deels toekennen, zou
de realisatie er wel eens een stuk
somberder uit kunnen gaan zien.
Hier wordt echter niet van uitgegaan. De inrichting van de verschil-

ADVERTEREN?
IN DE

GEEN KRANT?

0251-674433

Gezellige kerstkrant met veel nieuws

Kerstsfeer in Aalsmeer!
Aalsmeer - De kerstkrant van de
Nieuwe Meerbode is een gezellige,

Astra Sports Tourer 1.4T innovation € 4.000 KORTING
Mokka X Online Edition € 3.600 KORTING
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Nog tot 31 december bij Van Kouwen

Lees verderop in deze krant

INFORMATIE:
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Nu of nooit! Nieuwe Opels met hoge korting!

maar ook informatieve editie met uiteraard allerlei sportnieuws, kerst-

lende ‘terreinen’ gaat gefaseerd uitgevoerd worden. Gestart wordt in
2018 met de bouw van fusieschool
Triade op het voormalige hoofdveld
en hieromheen komt een avontuurlijk speelplein. Aan de kant van de
Zwarteweg gaan 24 woningen voor
jongeren en eenpersoons huishoudens gebouwd worden.
Conceptplan
“De planning is dat we in 2021 een
prachtig recreatief gebied hebben
voor alle Aalsmeerders”, besloot de
wethouder. Hij benadrukte overigens nog dat de invulling van het
groen een conceptplan is. Met de
reacties hierop van inwoners gaat
de gemeente opnieuw tekenen en
rekenen om te komen tot een definitieve versie naar ieders tevredenheid. Wethouder Van der Hoeven had kinderburgemeester Derek
meegenomen en hij vertelde een fanatiek sporter te zijn. “Maar buiten
spelen is ook goed voor je”, aldus
de wijze woorden van deze ‘kleine’
eerste burger. Derek heeft een streven: Zoveel mogelijk sportgelegenheden rookvrij maken en wat hem
betreft wordt het VVA-recreatiepark ook geheel rookvrij. Nog een
idee of suggestie voor de kinderburgemeester? Kinderen kunnen
hem mailen via kinderburgemeester@aalsmeer.nl. Een reactie geven
op de plannen voor het groene park
in de Hornmeer kan door een mail te
sturen naar de gemeente via info@
aalsmeer.nl ter attentie van project
Hornmeer tot uiterlijk morgen, vrijdag 22 december.
diensten en -concerten, bandoptredens, een huwelijksjubileum, politieke informatie, zakelijke activiteiten, de eigen kinderkrant en, net
als vorig jaar, een mooi kerstverhaal
door Gerard Zelen.
Aalsmeer is op diverse locaties rijkelijk gehuld in kerstsfeer. Niet alleen voor het gemeentehuis wenst
een grote kerstboom alle inwoners
fijne feestdagen, maar ook voor
zorgcentrum Aelsmeer staat op de
‘rotonde’ een kerstboom te stralen. Vele huizen, winkels en straten
zijn eveneens van extra sfeermakers
voorzien. Een witte kerst wordt het
zo goed als zeker niet. De sneeuw
kwam twee weken te vroeg, maar
een fijne en sfeervolle kerst wordt
het hopelijk wel voor alle inwoners.
De Nieuwe Meerbode wenst iedereen een gezellig en zalig kerstfeest.
Geniet van alle activiteiten en vooral
van elkaar. Prettige kerstdagen!
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Deze actie is geldig van
donderdag 21 december t/m
dinsdag 26 december 2017.

gratis

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Actieprijs per liter 2.27

eveleens.nl

Spelen, sporten en recreëren
op voormalig VVA-terrein

BIJ VAN KOUWEN

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2018
Het gemeentebestuur van gemeente Aalsmeer heft graag het glas
met u op het nieuwe jaar. U bent allen van harte welkom op onze
nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari 2018 om 19.30 uur
in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

GEVRAAGD
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DECEMBERDEALS

Datum & tijd
Woensdag 8 januari 2018
Aanvang 19.30 uur

Locatie
Burgerzaal van het gemeentehuis,ook 50+
van ha
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
rte

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

welkom

BEZORGERS/STERS

Rijsenhout: Verremeer, Stuurboord (150 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Laatste krant van het jaar
De laatste krant van het jaar verschijnt op donderdag 28 december.
Voor deze editie verhalen en advertenties aanleveren kan tot woensdag 12.00 uur, maar als het eerder
kan, heel graag! In de laatste krant
van 2017 onder andere (natuurlijk)

een mooi jaarverslag. Nog even terugkijken voordat geproost wordt
op 2018. Verhalen aanleveren kan
via redactieaalsmeer@meerbode.nl.
Advertenties kunnen gestuurd worden naar verkoopaalsmeer@meerbode.nl. Voor informatie kan gebeld
worden naar 0297-341900.
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Tromgeroffel Melomanie bij
kerstsamenzang Rijsenhout

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
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
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.
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. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Rijsenhout - Zondagmiddag 17 december is een Kerstsamenzang georganiseerd in Rijsenhout. De leden
van Drumfanfare Melomanie begonnen deze middag met het spelen van moderne kerstnummers. Na
dit gedeelte werd er door de organisatie een Kerstverhaal voorgelezen wat eindigde met tromgeroffel.
De muziek- en zangavond ‘Op weg naar Kerst’ in de Spil moest vanwege de
sneeuw een week uitgesteld worden, maar afgelopen zondagavond 17 december was de herkansing en hier waren veel bezoekers op afgenomen. Zij
kregen een mooie avond voorgeschoteld met muziek van Sursum Corda en
het koor Song of Joy, veel samenzang en een korte overdenking van dominee
Hans van Dalen. Foto: www.kicksfotos.nl

Kerstdiensten in De Spil
Kudelstaart - Komende zondag
24 december is Robbert-Jan van
Duijn de voorganger in de ‘gewone’ dienst om 10.00 uur in De Spil.
De Protestantse Gemeente Samenop-Weg nodigt belangstellenden
ook uit voor de speciale kerstdiensten op Kerstavond en Eerste Kerstdag rondom het thema ‘Engelen bestaan’.
Kerstavond 24 december om 22.00
uur wordt aandacht gevraagd voor
een speciale Multimediale Kerstnachtdienst ‘Engelenverhalen’. Ondersteund met beelden en muziek
zal dominee Hans van Dalen de aanwezigen meenemen naar de wonderlijke wereld van (Kerst)-engelen.
Met begeleiding van een gelegenheidsorkest worden deze avond ook
bekende kerstliederen gezongen.
Vanaf 21.00 uur bent u welkom voor
een ontmoeting met kerstbrood en
koffie in de hal.
Eerste Kerstdag, maandag 25 december, om 10.00 uur is het thema ‘Engelenlied’. Medewerking
wordt verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer
onder leiding van Hans van Noord.

Voorganger is dominee Hans van
Dalen. Er is kinderoppas voor de allerkleinsten en een kindernevendienst voor alle kinderen in de leeftijd van de basisschool. Het orgel
wordt bespeeld door Jan Sikkema.
Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, om 10.30 uur kan de Kerstmusical ‘De moeite waard’ bijgewoond worden. Herbergier Levi is
van plan om de laatste plaatsen in
zijn herberg voor veel geld te verhuren. Als Jozef en de zwangere Maria zich bij hem melden, wijst hij
het arme stel daarom door naar de
stal. Dit tot grote ergernis van zijn
vrouw Judith en zijn dochters Noa
en Susanne. Die nacht vinden er bijzondere gebeurtenissen plaats en
ziet men een bijzondere verandering in de opstelling van Levi. Voorafgaand aan deze humoristische
musical is er een kerstontbijt om
9.20 uur. Wilt u mee ontbijten? Geef
u dan op via 0297-346035.
Nieuwsgierig geworden? Iedere belangstellende is met Kerst van harte
welkom bij één van de diensten in
kerkelijk centrum De Spil, Spilstraat
5 te Kudelstaart.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
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Gezinsviering m.m.v. kinderkoor
Geref. Gemeente Nederland
en 21u. Eucharistieviering m.m.v.
- Chrysantenstraat 1a. Zondag en
dames- en herenkoor. Maandag
maandag DienstenWWW.MEERBODE.NL
om 10u. en
10u. Kerstviering m.m.v. gelegen16.30u. Dinsdag om 10u. dienst.
heidskoor.
Protestantse Gem. Nederland
Radio-uitzendingen
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. - De kerken en gemeenten verzorZondag 10u. Dienst met ds. Wind
gen voor Radio Aalsmeer wekeuit Westervoort. Om 18.30u. Spelijks uitzendingen. Zondag van 10
ciale dienst met mw. Creemer, Kutot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u.
delstaart. Maandag 10u. KerstKabel 99.0 en ether 105.9.
dienst met ds. T.H.P. Prins.
Begra Bijbelstudie
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Bijbelstudie-avonden elke maan- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
dag in gebouw Mendel, ZwarteZondag 10u. Dienst met prop. J.
weg 98 vanaf 20u. Eerstvolgende
Domburg uit Alphen. Organist: J.
op 8 januari.
Piet. Om 21.30u. Kerstnachtdienst Evangelisatiekring
met ds. Ties Schutte uit Ede. Orga- - Bijbelstudieavond op dinsdag om
nist: A. Stolk. Maandag 10u. Kerstde twee weken in Ontmoetingsviering met ds. M. Visser uit Weruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijnzep. Organisat: Joh. v/d Zwaard.
straat 33 vanaf 20u. Eerstvolgende
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
op 9 januari.
372. Zondag 10u. Dienst met ds.
W. ten Voorde uit Almere. Orgel:
M. Noordam. Om 16u. Kinderkerstdienst. Maandag Kerstdienst
met ds. G. Frederikse uit Harderwijk. Organist: Rob van Dijk.
Kudelstaart - Op woensdag 3 jaLevend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. nuari houdt de SOW gemeente haar
Zondag 10u. Familiekerstfeest. Om maandelijkse koffie-inloop in ge21u. Kerstnachtdienst. Babyoppas bouw de Spil aan de Spilstraat 5, zijen aparte bijeenkomsten voor kin- straat van de Bilderdammerweg. De
deren. Dovenvertolking en verta- aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Koffie en
ling in het Engels.
thee staan klaar. Er zijn mogelijkheNed. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg den om een kaartje te schrijven aan
751, Rijsenhout. Zondag dienst zieke mensen of om een gesprek van
om 10u. met ds. J. de Jonge uit mens tot mens te hebben. En elkaar
Alphen. Om 22.30u.Kerstavond- nieuwjaar te wensen. U/jij komt toch
dienst in Ontmoetingskerk met ook en neem gerust iemand mee.

Koffie in de Spil

Training voor mantelzorgers en partners

Samen omgaan met een
chronische ziekte
Amstelland - Hoe ga je samen
om met een chronische ziekte en
wat betekent dit voor jezelf en je
partner, hoe neem en houd je samen de regie? Mantelzorg & Meer
biedt mantelzorgers en chronisch
zieke partners een praktische cursus. Doel: samen het leven aangenamer maken. Start 8 februari. In
acht wekelijkse bijeenkomsten volgen de chronisch zieke en de partner apart een programma. Wel op
dezelfde plaats en datum en hetzelfde tijdstip. De groep bestaat
uit maximaal acht personen, begeleid door gecertificeerde trainers.
De cursus heet PPEP4ALL, dit staat
voor Patiënt Partner Educatie Programma voor Alle chronische aandoeningen. Dit is een zelfmanagementprogramma voor mensen met
een chronische ziekte en/of zijn of
haar partner of mantelzorger. Het
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zorgboerderij

m.m.v. gelegenheidskoor in Kar-
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Het aanwezige publiek kon daarna
meezingen tijdens de Kerstsamenzang waar de klassieke kerstnummers werden gespeeld. De middag
werd afgesloten met We wish you a
Merry Christmas. Het was een geslaagd en sfeervol optreden. Op de
hoogte blijven? Bezoek de website:
www.drumfanfaremelomanie.com.

Een volle Open Hof kerk tijdens het kerstconcert van Con Amore.
Foto: www.kicksfotos.nl

In 2018 viering 60-jarig jubileum

Kerstnacht met Con Amore
Aalsmeer - Een prachtig kerstconcert verzorgde mannenkoor
Con Amore afgelopen zaterdag in
de Open Hof kerk in de Ophelialaan. Zowel klassieke kerstliederen
als nieuwe composities werden ten
gehore gebracht. Het vele publiek
werd ook getrakteerd op een optreden van het accordeontrio bestaande uit Driek, Ton en (dirigent) Theo
van der Hoorn en de zangkunsten
van de soliste Hellen van Rooyen.
De piano werd bespeeld door Oksana Polman. Na afloop terecht een
luid applaus. De mannen van Con
Amore kunnen niet lang nagenieten van dit ‘kerstsucces’, aanstaande zondag 24 december zijn de zan-

gers present tijdens de kerstnachtdienst in de Ontmoetingskerk aan
de Werf in Rijsenhout. De dienst begint om 22.30 uur. Con Amore zal
enkele stukken zelf zingen en een
muzikale bijdrage leveren aan de
samenzang.
Zestig jarig jubileum
Na dit optreden hebben de zangers
even rust, maar op zaterdag 6 januari wordt stil gestaan bij de oprichtingsdatum van Aalsmeers Mannenkoor Con Amore zestig jaar geleden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal de voorzitter het jubileumjaar
inluiden en vertellen wat er gaat gebeuren in dit feestelijke jaar

Tabitha Dekkers-Cavan op Filippijnen

Aalsmeerse strijdt tegen
kinderprostitutie in Cebu
Aalsmeer - Mede met de hulp van
de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) zetten
heel wat Aalsmeerders zich in voor
de noden en problemen van armen
op allerlei plaatsen op deze wereld.
Zo ook Tabitha Dekkers-Cavan in de
miljoenenstad Cebu op de Filippijnen. Toen zij daar in 1999 heen ging
vermoedde ze nauwelijks wat haar
te wachten stond toen ze zich ging
inzetten voor de allerarmsten, die in
de sloppenwijken woonden. In de
wijk waar geweld, gok- en drugsverslaving, aanranding, verkrachting en
kinderprostitutie aan de orde van de
dag was, begreep ze, dat haar ‘roeping’ niet gemakkelijk was. Maar als
je ontdekt, dat je op de juiste tijd op
de juiste plaats de juiste persoon
blijkt te zijn, dan zie je wonderen
gebeuren. Veel mensen zonder toekomst kregen een schoolopleiding,
vonden werk, kregen medische hulp
en een kerk, waar ze als een deel
van een goed gezin werden behandeld. De veranderingen ontgingen

zelfs de lokale overheid niet, want
toen het eerste toiletgebouw in de
sloppenwijk geopend en in gebruik
werd gesteld, deed de burgemeester er het eerste ‘plasje’.
Helaas veranderde hierdoor niet
de verdeling van de overheidsgelden, maar sympathie voor het werk
wat gedaan wordt is wel haar deel.
Sinds enige jaren is op verzoek van
de International Justice Mission een
opvangcentrum geopend voor tienermeisjes, die uit de prostitutie zijn
gered. Dit werk gebeurt met inzet
van psychologisch opgeleide maatschappelijk werkers, ondersteund
door vroegere sloppenwijkkinderen, die dankzij het werk van Tabitha en haar man Abner nu een diploma High School of Universiteit hebben. En dit alles meestal als vrijwilligerswerk.
Bouw watertank
Bijna een jaar geleden werd het
‘schuilhuis’, dat voor deze opvang
gebruikt, door de eigenaar verkocht

De Kwakel - Op vrijdagavond 22
december organiseert zorgboerderij
Inner-Art een gezellige kerstavond.
De avond start met het kerstverhaal,
waarna er muziek is met een hapje,
een drankje en een gezellig gesprek.
Zaal open vanaf 19.15 uur. Toegang
vrij, graag vooraf aanmelden! Locatie: De Lander, Zorgboerderij InnerArt, Vuurlijn 36 in De Kwakel. Aanmelden kan via 0297 563753 of via
mijnesinner-art@outlook.com
en moest een ander veilig huis gevonden worden. Wonder boven
wonder werd dit huis gevonden in
de wijk Talisay van Cebu, maar was,
gezien het financiële plaatje, te bijzonder om te kunnen aanschaffen.
Maar op hetzelfde moment, dat ze
dit droomhuis ontdekten, kregen ze
bezoek uit Hong Kong. De bezoekers vertegenwoordigden een gefortuneerde chinees. Ze mochten
van hem het huis kopen! Na een
halfjaar gebruik werd steeds duidelijker, dat er iets moet gebeuren
aan de watervoorziening van het
huis. Want, zoals op zoveel plekken in Cebu-City is de waterdruk
erg slecht en valt af en toe zelfs helemaal weg, waardoor de kranen
geen en weinig water geven en dat
op een plaats waar deze beschadigde meisjes worden opgevangen. De
toiletten en de douches werken dan
niet meer. Dag en nacht wordt dan
geprobeerd om water op te vangen
in emmers en teilen, zodat de toiletten op z’n minst kunnen worden
doorgespoeld.
De oplossing is om een watertank
te laten maken, die zo’n 2.000 liter
kan opvangen, waardoor altijd stromend water aanwezig is. Zo’n tank
kan gerealiseerd worden voor 3.000
euro.
Uitdagingen
Aan de Aalsmeerse stichting OSA
is een subsidie aangevraagd, maar
het zou bijzonder fijn zijn, als uit
de Aalsmeerse bevolking ook interesse ontstaat om mee te helpen bij de enorme uitdagingen, die
er in Cebu liggen. Belangstellenden worden uitgenodigd om een
gift over te maken naar Stichting
GA, Aalsmeer, bankrekening NL29RABO 0300180195, graag onder
vermelding van ‘Talisayhuis Cebu’.
Maar ook andere steun kan nuttig
zijn. Dan kan contact worden opgenomen met Cor Dekkers, telefoon
0297-326353.

biedt handvatten die de kwaliteit
van leven positief beïnvloeden. Onderwerpen: Wat betekent de ziekte
in het dagelijks leven, omgaan met
stress, angst en depressieve gevoelens, het nut van ontspannende activiteiten, communicatie, eigen netwerk. Locatie Laan van de Helende Meesters 431 in Amstelveen van
10.30 tot 12.00 uur. De training is
bedoeld voor mantelzorgers en hun
partners uit Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en
Uithoorn. Voor meer informatie over
cursus en kosten kan contact opgenomen worden via 020-3335353,
info@mantelzorgenmeer.nl of via
www.mantelzorgenmeer.nl.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG 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.wijkoverlegaalsmeer.nl.
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 / 0297-387584.
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

Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
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.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Bik
Felsztyński
Morris-Bik
Pelapelapon

G.L.
B.J.
L.
J.N.J.

14-11-2014
23-08-1970
15-12-1984
05-05-1983

12-12-2017
12-12-2017
12-12-2017
13-12-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

1 JANUARI 2018
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
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VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

1E EN 2E KERSTDAG
Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.
Let op: door de feestdagen kan de levertijd van
reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
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BEKENDMAKINGEN
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.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- 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.

Facebook “f ” Logo

MAAK GEBRUIK VAN BRANDVEILIGE KERSTVERSIERING
EN VERLICHTING
Samen met de brandweer wil de gemeente bewoners en ondernemers erop wijzen om uitsluitend brandveilige kerstversiering en verlichting te gebruiken. Een brand verspreidt zich
namelijk razensnel als de niet brandveilige versiering vlam
vat. Het is daarom belangrijk dat versieringen moeilijk ontvlambaar zijn. En dat je bij het ophangen van de versieringen
de voorschriften in de gaten houdt. Voor meer informatie kijk
op www.aalsmeer.nl voor de handige folder “Sta stil bij risico’s
op brand”.
VASTSTELLEN WIJZIGINGSPLAN LANDELIJK GEBIED
OOST, AALSMEERDERWEG (NAAST) 376 EN EEN
ONTHEFFINGSVERZOEK HOGERE GRENSWAARDEN
WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), bekend dat zij het wijzigingsplan Landelijk Gebied
Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 hebben vastgesteld (NL.
IMRO.0358.02L-VG01). Het wijzigingsplan is opgesteld om het
initiatief tot het realiseren van een vrijstaande, particuliere
woning in het lint van de Aalsmeerderweg mogelijk te maken.
Ter plaatse van de gewenste ontwikkeling geldt het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, waarin wordt bepaald dat
het aantal woningen zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van genoemd bestemmingsplan
niet mag worden vermeerderd. De gewenste ontwikkeling is
met het oog op die bepaling in strijd met genoemd bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, welke de mogelijkheid biedt onderbouwd en
onder een aantal voorwaarden woningen toe te voegen aan
het bestaande lint. Het wijzigingsplan dat hier voor ligt geeft
invulling aan deze wijzigingsbevoegdheid. Naast de vaststelling van het wijzigingsplan is een hogere grenswaarde Wet
geluidhinder verleend voor de te realiseren woning. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling
en heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden
als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Aalsmeerderweg
en van het industrielawaai van Schiphol Oost.
CMYK / .eps

Ter informatie:
Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit hogere waarden
Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 december 2017 t/m donderdag 1 februari
2018 gedurende 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder
ter inzage:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m
vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is
de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur).
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en
woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen 8:30 en
16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.02L-VG01
Beroep en inwerkingtreding
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere
grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan
kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het
vastgestelde wijzigingsplan en het ontheffingsbesluit hogere
waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep
heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit tot
vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLANNEN
‘WOONARKEN - UITERWEG 53’ EN ‘5E HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN WOONARKEN - UITERWEG 93’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van
7 december 2017 het bestemmingsplan ‘Woonarken – Uiterweg 53’ en het daarmee samenhangende bestemmingsplan ‘5e
herziening bestemmingsplan Woonarken- Uiterweg 93’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft
de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast
te stellen.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiterweg 53’ bestaat uit een bestaande maar niet meer als zodanig
bestemde ligplaats op het perceel achter de Uiterweg 53. Het
bestemmingsplan ‘5e herziening bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiterweg 93’ ziet op een wijziging op de planverbeelding
van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken’ ter
plaatse van de Uiterweg 93.
Doelstelling
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 53’ beoogt één
ligplaats voor een woonark voor permanente bewoning die
momenteel gesitueerd is aan de Uiterweg 93 WS 2 naar de
Uiterweg 53 te verplaatsen. Om te voorkomen dat het aantal
woonarken voor permanente bewoning toe kan nemen, dient
de oorspronkelijke ligplaats aan de Uiterweg 93 WS 2 van de
planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd. Hierin wordt met de voorgestelde
5e herziening van het bestemmingsplan “Woonarken” voorzien.
Procedure
De vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken- Uiterweg
(planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e herziening bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93 (planidentificatiecode NL.IMRO.0358.11E-VG01) met bijbehorende stukken en het raadsbesluit liggen van 22 december 2017 t/m 1
februari 2018 voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:
- de papieren versies zijn in te zien bij de Balie Bouwen
en Vergunningen in het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30-14.00 uur en
woensdag van 08.30-20.00 uur);
- de papieren versies zijn tevens in te zien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis Amstelveen, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie:
maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 uur,
donderdag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-12.30
uur);
• De plannen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal
bekendgemaakt en beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.aalsmeer.nl (volg keuzemenu: wonen
en leven/bestemmingsplannen en structuurvisies/bestemmingsplannen).
Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen de vastgestelde bestemmingsplannen en het besluit om geen exploitatieplan vast te bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep
worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend;
- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen
het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
De vaststelling van het bestemmingsplan met het besluit om
geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan wordt voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als
één besluit. Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam
en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt
ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan

te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/
is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep
digitaal in te dienen.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘2E HERZIENING
NIEUW OOSTEINDE- HORNWEG 315’,
BESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering
van 7 december 2017 het bestemmingsplan ‘2e herziening
Nieuw Oosteinde -Hornweg 315’ met de daarop betrekking
hebbende stukken ongewijzigd heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van
artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden
hebben vastgesteld voor de geprojecteerde woningen.
Plangebied en doelstelling
De projectlocatie is gelegen nabij het kruispunt van de Hornweg met de Legmeerdijk. Het bestemmingsplan maakt ter
plaatse van deze gronden de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk in aansluiting op het lint van de Hornweg.
Inzien bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met de
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 22 december
2017 t/m 1 februari 2018 op de volgende wijze voor een ieder
ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.03FHORNWEG315-VG01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.3020.00 uur, en
- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.3012.30 uur).
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening beroep worden ingesteld door:
- degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar hebben gemaakt;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet
in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
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 vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) 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 Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

21 december 2017

Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
Besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van
de Hornweg en de Legmeerdijk. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met het bestemmingsplan zijn hogere
grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting
vastgesteld. Het betreffende besluit hogere grenswaarden ligt
met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het vastgestelde besluit kan
worden ingezien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan
wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden
en via de website van Aalsmeer (als bijlage bij het bestemmingsplan). Als bijlage bij het bestemmingsplan is het besluit
hogere grenswaarden eveneens via de hiervoor genoemde landelijke website in te zien.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder hebben
kenbaar gemaakt dan wel kunnen aantonen rederlijkerwijs
daartoe niet in staat te zijn geweest, kunnen gedurende de
voornoemde termijn tegen het vastgestelde besluit hogere
grenswaarden beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State overeenkomstig de hierboven
weergegeven wijze.
BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK
AALSMEER, MIDDENWEG EN DEELGEBIEDEN 3, 5 EN 7,
SCHIPHOLPARKEREN DEELGEBIED 3
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een
omgevingsvergunning hebben verleend voor de realisatie van
parkeervoorzieningen ten behoeve van het Schipholparkeren
(zaaknummer Z-2017/013408). De projectlocatie bevindt zich
aan de Middenweg in de gemeente Aalsmeer. Het rechthoekige perceel ligt aan de rand van deelgebied 3 van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer, ter hoogte van de kruising
Middenweg-Molenvlietweg. De locatie waar de parkeervoorziening is voorzien bevindt zich ten westen van het karrenterrein
Royal FloraHolland.
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. De gronden waarop de parkeervoorziening
gerealiseerd wordt hebben de bestemming “Gemengd-2”. Binnen deze bestemming zijn logistieke bedrijven en zelfstandige
kantoren toegestaan.
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 22 december 2017 t/m 1 februari 2018 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB05xRVG01, en
- via de gemeentelijke website: http://ro0358.ropubliceer.nl
- in papieren vorm bij de receptie in het gemeentehuis van
Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze
balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije
inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot
20.00 uur, en
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30
uur).
Beroep
Het instellen van beroep tegen het besluit om vergunning te
verlenen is mogelijk van 23 december 2017 t/m 2 februari
2018. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig
zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in
te dienen, kunnen beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan
ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Hier zijn kosten
aan verbonden. Let op: het indienen van beroep schorst de
gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

VASTSTELLING BEHEERSVERORDENING
”GREEN PARK AALSMEER 2017”
Bekendmaking vaststelling
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 december 2017
de Beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017 heeft vastgesteld.
Waarom een beheersverordening?
Voor een aantal deelgebieden van het bedrijventerrein Green
Park Aalsmeer geldt het bestemmingsplan “N201-zone”. Dit
bestemmingsplan is 10 jaar geleden onherroepelijk van kracht
geworden en dient daarom te worden geactualiseerd. Deze
actualisatie zal plaatsvinden door middel van verschillende
nieuwe bestemmingsplannen. Aangezien deze bestemmingsplannen pas in 2018 zullen worden vastgesteld, is ervoor gekozen om voor de tussenliggende periode een beheersverordening vast te stellen. Dit is mogelijk omdat de verordening niet
voorziet in nieuwe ontwikkelingen, anders dan op grond van
het geldende bestemmingsplan “N201-zone” en navolgende
verleende vergunningen reeds zijn toelaten. Met de vaststelling van de beheersverordening wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om bestemmingsplannen actueel te houden.
Het gebied van de beheersverordening
De beheersverordening heeft betrekking op de deelgebieden 2,
4, 6 en 8 van Green Park Aalsmeer, alsmede het centrumgebied
van de bloemenveiling. Deelgebied 2 heeft betrekking op de
gronden die globaal zijn gelegen tussen de Hoge Dijk, Machineweg, Aalsmeerderweg en de provinciale weg N201. De andere deelgebieden en de bloemenveiling zijn globaal gelegen
tussen de Aalsmeerderweg, de N201, de Legmeerdijk, de Burgemeester Kasteleinweg, de Zwarteweg en de Molenvlietweg.
Het tracé van de Hornweg en de Middenweg zijn buiten het
plangebied van de beheersverordening gelaten. De provinciale
weg N201 maakt wel onderdeel uit van het plangebied.
Inwerkingtreding
De beheersverordening treedt in werking op vrijdag 22 december 2017.
Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van de beheersverordening ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de periode van vrijdag
22 december 2017 t/m donderdag 1 februari 2018 voor een
ieder ter inzage.
De beheersverordening is in deze periode digitaal raadpleegbaar via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.
nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
beheerGPA2017-VG01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via https://0358.ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.
nl.
U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien.
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer
aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop).
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1
te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.3012.30 uur.
Bezwaar en beroep
Wettelijk is bepaald dat tegen het besluit tot vaststelling van
een beheersverordening geen bezwaar en beroep mogelijk is.
VASTSTELLING GEWIJZIGDE VERORDENING AMBTELIJKE
BIJSTAND EN FRACTIEONDERSTEUNING
De raad heeft in zijn vergadering van 7 december jl. de gewijzigde Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
vastgesteld. De verordening is gewijzigd om de controle door
de accountant op de uitgaven te vereenvoudigen. Met ingang
van 20 december 2017 is deze verordening terug te vinden op
Overheid.nl en daarna zal het op de website van de gemeente
Aalsmeer geplaatst worden (onder Gemeentelijke Wet- en Regelgeving).
RECTIFICATIE, AANVRAAG ONTVANGEN
- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2017/057897), het plaatsen
van hekwerken, hellingbaan en 2 overheaddeuren. Toelichting: in de bekendmakingen van 7 december jl. is een
onjuiste omschrijving vermeld.
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.
- Moslaan 14, 1433 WJ (Z-2017/060340), het plaatsen van
een dakkapel op de voorgevel van de woning
- Legmeerdijk 121, 1432 KA (Z-2017/060405), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. kamergewijze verhuur aan
maximaal 6 personen
- Hornweg 269, 1432 GL (Z-2017/060530), het kappen van
een kastanjeboom
- Aalsmeerderweg 422 (Sectie B, nr. 8506), 1432 EG (Z2017/060645), het kappen van bomen
- Clauslaan 13, 1432 JL (Z-2017/060730), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Stommeerweg 74, 1431 EX (Z-2017/060703), het oprichten van een woonhuis
- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2017/060980), het oprichten
van een woonhuis
- Herenweg 66 A, 1433 HB (Z-2017/060970), het aanbrengen van stortstenen met vlonder als oeverbescherming
langs de oostelijke strekdam
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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.
- Green Park Aalsmeer, tegenover Middenweg 53, kadaststraal bekend G 9626, 1432 DE (Z-2017/050076), het tijdelijk plaatsen van een 12 meter hoge reclameschep met
daarnaast een verwijzend reclamebord van 1 december
2017 tot 1 december 2022. Verzonden: 13-12-2017
- Bilderdammerweg 119A, kadastraal bekend sectie D 5041,
1433 HG (Z-2017/055637), het tijdelijk plaatsen van een
zeecontainer voor het opslaan van de kwekerij-inventaris
tijdens de sloop van huidige kas en schuur. Verzonden: 1212-2017
- Gaffelstraat 14, 1433 SJ (Z-2017/055357), het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de woning. Verzonden: 18-12-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Jan Lunenburg Oever 8 (bouwplan Nieuw Calslagen sectie D nr. 7009, kavel 9), 1433 HW (Z-2017/053124), het
plaatsen van een carport met berging.
Geweigerde ligplaatsvergunning voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende ligplaatsvergunning is geweigerd. Tegen de
afgifte van dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Uiterweg 27 ws 14, 1431 AA (Z-2017/033953), het overschrijven van de ligplaatsvergunning van Uiterweg 134 ws
11 naar Uiterweg 27 ws 14. Verzonden: 18-12-2017
Toelichting Kennisgeving ontwerp beschikking,
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u
een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg kavel 3, kadastraal bekend B 9577 (Z2017/035640), het oprichten van een woning en het aanleggen van een in- en uitrit gedeeld met kavel 2. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 22 december 2017 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Route door Kudelstaart (Z-2017/058840), Carnavalsoptochten op 10 en 11 februari 2018, ontvangen 29 november 2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 295, 1433GJ (Z-2017/060009), Laatste
vrijdag van het jaar op 29 december 2017, verzonden 14
december 2017
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2017/060153), Optreden van een
band op 28 december 2017, verzonden 15 december 2017
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2017/060152), Optreden van 2
zangers op 29 december 2017, verzonden 15 december
2017
- Sportlaan 44, 1431HZ (Z-2017/060675), Optreden van een
band op 23 december 2017, verzonden 19 december 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE
t/m 22-12-17 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg 137,
1432 GG (Z-2017/035146)
t/m 29-12-17 besluit en bijbehorende stukken m.b.t. vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting voor de gevels van
woningen gelegen aan de wegen “Bosrandweg, Oosteinderweg, Schinkeldijkje, Stationsweg en Stommeerweg” te Aalsmeer, vanwege
deze wegen mogen ondervinden.
t/m 04-01-18 aanvraag om omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park
Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, logiesvoorziening arbeidsmigranten deelgebied 9, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
t/m 04-01-18 besluiten tot vaststelling van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebied
10, Japanlaan Zuid-Oost” en exploitatieplan
met de bijbehorende stukken
t/m 11-01-18 ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw OosteindeMachineweg’, concept welstandscriteria en
ontwerpbesluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder inclusief bijlagen
t/m 11-01-18 de aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking hebbende stukken en ontwerpbesluit
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers 2005 –
Kudelstaartseweg 60
t/m 18-01-18 het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg
67-73’, ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Wet geluidhinder , inclusief de bijlagen
t/m 18-01-18 het ontwerpbestemmingsplan “Herziening
GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7
- Hotel De Zwerm” met de daarop betrekking
hebbende stukken.
t/m 01-01-18 het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende plannen m.b.t. Landelijk Gebied Oost,
Aalsmeerderweg (naast) 376
t/m 01-02-18 de vastgestelde bestemmingsplannen Woonarken - Uiterweg (planidentificatiecode:
NL.IMRO.0358.09AC-VG01) en ‘5e herziening
bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93
(planidentificatiecode
NL.IMRO.0358.11EVG01) met bijbehorende stukken en het raadsbesluit
t/m 01-02-18 het raadsbesluit tot vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken m.b.t. “2e herziening Nieuw Oosteinde-Hornweg 315”
t/m 01-02-18 de omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t.
afwijking van het bestemmingsplan Green
Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,
5 en 7, Schipholparkeren deelgebied 3
t/m 01-02-18 het besluit tot vaststelling van de beheersverordening ”Green Park Aalsmeer 2017” met de
bijbehorende stukken
t/m 02-02-18 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg kavel 3,
kadastraal bekend B 9577 (Z-2017/035640)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Feestelijke muziek en optredens

Kerstconcert voor ouderen
in Het Concertgebouw
Amstelland - Een onvergetelijke kerstervaring voor ouderen in
de mooiste concertzaal van Nederland.’ Ruim duizend ouderen, mensen met een handicap of chronische ziekte en mantelzorgers zijn
vrijdag 22 december aanwezig bij
de achttiende editie van het Kerstconcert voor Ouderen in Het Concertgebouw. De feestelijke muziek en optredens worden verzorgd door 350 zangers van het
Grootkoor Holland. Dit jaar opent
Prof. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie en bekend van zijn televisiecolleges, het
kerstconcert. Scherder’s onderzoek
toont het positieve effect van mu-

ziek op het brein aan, ook bij ouderen. Met hulp van vele gulle sponsors en ruim honderd vrijwilligers is
het Amstelring Kerstconcert voor
Ouderen gegarandeerd een fantastische belevenis.
Wie zijn er uitgenodigd?
De kerstperiode kan voor ouderen een eenzame periode zijn, met
emotionele herinneringen aan vroeger. Amstelring wil een kerstsfeer
creëren in een fantastische omgeving, zodat ouderen een heerlijke
tijd hebben. Samen luisteren, zingen en volop genieten! Uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp, Zwanenburg en alle delen van

Amsterdam komen ouderen uit verpleeghuizen en verzorgingshuizen
naar het Concertgebouw. Ook mantelzorgers en leden van Amstelring
Ledenservice komen van een middagje uit genieten. Amstelring ontvangt ruim 1.000 bezoekers, waarvan circa 200 in een rolstoel. Het
Kerstconcert is al volgeboekt.
Met hulpvaardige vrijwilligers
Ruim 100 vrijwilligers zorgen dat alles goed, snel en vooral feestelijk
verloopt. Met een vrolijke kerstmuts
op bieden zij de ouderen een arm
om op te leunen en zij duwen de rolstoelen over de pluche vloerbedekking van Het Concertgebouw. Vlak
voor en na het concert speelt zich
buiten een grote logistieke operatie
af. Rolstoelbussen en touringcars
rijden onder leiding van Transvision af en aan, verkeersregelaars leiden automobilisten om: kortom een
goed geoliede logistieke machine in
hartje Amsterdam.

Rijk programma met muziek
Met 350 enthousiaste zangers en
zangeressen verzorgt het Grootkoor
Holland in Het Concertgebouw de
achttiende editie van het Kerstconcert voor Ouderen. Onder leiding
van Nan van Groeningen en Etty van
der Meij zingen de sopranen, alten,
tenoren en bassen prachtige kerstklassiekers. Meezingen mag; alleen
luisteren en genieten natuurlijk ook.
Er zijn optredens van Rob van Dijk
(vleugel), Martin Mans (orgel), Etty
van der Mei (dirigente en sopraansoliste) en Nan van Groeningen (dirigent en zanger). Ook drie jonge,
veelbelovende talentjes betreden
het podium en spelen de sterren
van de hemel: Sieger Jöbsis (vleugel, 11 jaar), Claire Schuurmans
(harp, 13 jaar) en Adam Smit (viool,
9 jaar). Het Kerstconcert is een gezamenlijk initiatief van Amstelring
en de dirigenten Etty van der Mei
en Nan van Groeningen. Al vele jaren verzorgen zij met het Grootkoor

Holland het kerstconcert. Grootkoor
Holland is samengesteld uit koorleden van de elf Grootkoren die actief
zijn in Nederland. Op 22 december

komen er 350 koorleden uit het hele land naar Amsterdam om mee te
zingen in dit speciaal samengesteld
Grootkoor Holland.
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Organisatie Stichting Feestweek Aalsmeer

AGENDA

No Joke Christmas Edition
zaterdag in Studio’s
Aalsmeer - De Stichting Feestweek
Aalsmeer organiseert aanstaande
zaterdag 23 december de No Joke
Christmas Edition. In twee locaties
van Studio’s Aalsmeer vindt dit feest
met optredens van diverse artiesten
plaats.
In ‘Downtown’ wordt het een Nederlandstalig feestje. Hier gaat Rick
van der Kroon alias The Dutch Diamond van zich laten horen, Sasja
Brouwers zal met haar enthousiasme het podium betreden en Eddy
Walsh en Het Meezingteam maken
het feest compleet.
In de ‘Big Apple’ start de muziekavond met zanger Tino Martin. Ver-

volgens treden daar Kris Kross Amsterdam op, Berget Lewis geeft akte
de présence, evenals Vato Gonzalez
en de stichting heeft Anita Meyer
geboekt. DJ Joost draagt zorg voor
swingende muziek tussen alle optredens door.
‘No Joke The Christmas Edition’ begint om 21.00 uur en duurt tot 03.00
uur. Kaarten voor het feest kosten
22,50 euro per persoon en zijn te reserveren via www.no-joke.nl en te
koop bij de Primera op het Poldermeesterplein in Aalsmeer Oosteinde. Wacht niet te lang met het kopen van een toegangsbewijs, want
vol is vol. Leeftijd 18+.

Voor een gezellige zaterdagavond

Mr. Boogie Woogie & The
Blisters in café Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 23 december kan in café Sportzicht genoten
worden van een optreden van Mr.
Boogie Woogie & The Blisters, het
gloednieuwe kwartet van pianist en
zanger Eric-Jan Overbeek, oftewel
Mr. Boogie Woogie.
Gefascineerd door die oude piano
in de woonkamer, begint Eric-Jan
Overbeek op achtjarige leeftijd met
klassiek pianoles. Hij blijkt buitengewoon muzikaal talent te hebben
en krijgt zijn eerste baantje als pianist bij de ritmische gym vereniging
als hij nog maar twaalf jaar is.
Vanaf het moment dat hij Fats Domino’s ‘Swanee River Hop’ op de
radio hoort, is het duidelijk: hij wil
Boogie Woogie pianist worden. Geinspireerd door zijn boogie-maatjes Rob Hoeke en André Valkering ontwikkelt hij zich zeer snel tot

de meest opvallende en energieke
boogie-woogie pianist van Nederland. Overbeek, die inmiddels dertien CD’s, vier singles en een live
DVD op zijn naam heeft staan, werd
in 2005 uitgeroepen tot Best European Blues Pianist en heeft tevens
de prestigieuze Award voor Best
Dutch Blues Pianist 2010 in ontvangst mogen nemen. Een titel waar
hij in 2013 opnieuw voor was genomineerd.
Mr. Boogie Woogie & The Blisters is:
Eric-Jan Overbeek op zang en piano, Chris ‘C’ Clemens op gitaar en
zang, Ab ‘Handsome’ Hansen op
basgitaar en zang en Andreas Robbie Carree op drums.
De toegang tot café Sportzicht in de
Sportlaan is gratis en voor iedereen
die zin heeft in een gezellige avond.
Aanvang is 21.00 uur.

Kerstavond: Rockin’ X-Mas Party

Hucksters in The Shack
Oude Meer - Rockin’ X-Mas-Eve
met Hucksters is simpelweg de allerbeste manier om de kerstdagen
mee in te luiden. En dat doet The
Shack, zoals ieder jaar op Kerstavond, zondag 24 december, een
avond waar velen al lang naar uitkijken. Net als vorig jaar beloofd het
een spectaculaire avond worden,
want iedere keer als deze mannen
het podium van The Shack betreden
gaat het dak er volledig af! Hucksters behoeven geen verdere introductie meer in Aalsmeer en omstreken en voor de bezoekers van The
Shack, het is gewoon áltijd feest!
De setlist wordt grotendeels samengesteld uit songs die niet meer
weg zijn te denken uit de rockgeschiedenis, zoals al die legendarische nummers van Led Zeppelin,
Deep Purple, Bruce Springsteen,
The Eagles, Alice Cooper, Van Halen, Metallica, Pearl Jam, U2, Mother’s Finest en vele anderen. Daarnaast wordt het repertoire continue aangevuld met recentere rocksongs van jongere bands waarmee
de muziek ook actueel wordt gehouden. The Shack kan verzekeren dat het wederom een dampende kerstavond gaat worden vol met
de beste rock-covers uit de jaren
zestig tot negentig met Hans Millenaar op zang, elektrische en akoestische gitaar en mondharmonica,
Ed van der Linden op basgitaar en
zang, Ron Schalkwijk op drums en
zang, Michael Hoogervorst op leadgitaar en zang en Remco Millenaar

op leadgitaar en zang. Let op: Aanvang Hucksters op Kerstavond is
21.00 uur!
J.J. Cale undercover
Vrijdag 5 januari start The Shack
een nieuw muzikaal jaar met een
wel heel bijzondere undercoversessie. Een voortreffelijk eerbetoon aan
die prachtige muziek van J.J. Cale, één van de belangrijkste artiesten in de geschiedenis van de rock,
aldus Eric Clapton en Neil Young!
Cocaine, Call me the Breeze, After Midnight en Crazy Mama. Het is
maar een greep uit de vele juweeltjes die J.J. Cale uitbracht. Voor bewonderaar en gitarist Vedran Mircetic (De Staat) voldoende reden om
een J.J. Cale Tribute op te richten.
Hij verzamelde een uitgelezen gezelschap muzikanten om zich heen;
Sebas van Olst (bas, Typhoon), Matthijs Stronks (toetsen, Donnerwetter), drummer Mike Visser (ex-Donnerwetter), gitarist Stef Woestenenk
(Moonyard) en zanger Erik Hagelstein (Cry me a River, Joe Cocker
Tribute). In het oosten van het land
was deze undercoversessie al twee
keer stijf uitverkocht, en terecht! Reden genoeg voor The Shack om uitgerekend met dit stel topmuzikanten een nieuw muzikaal jaar in te
gaan. Kerstavond, zondag 24 december is The Shack open om 20.00
uur en aanvang Hucksters is om
21.00 uur. Entree 8 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

STAGE
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Dé vioolspecialist

Ukelele vanaf €26,95
Kindergitaar (3/4 en 1/2) vanaf €69,Lessenaar vanaf €19,95
Stemapparaat vanaf €12,95
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Thema is theater

Gedichtendag in Bacchus
Aalsmeer - De Gedichtendag 2018
vindt plaats op donderdag 25 januari
in cultureel café Bacchus. Hoe aantrekkelijk zou het zijn om in de komende donkere dagen een gedicht
te schrijven, je creatieve kant ten
gehore te brengen op het intieme
podium van Bacchus te Aalsmeer
en het applaus in ontvangst te nemen. De werkgroep Podiumkunsten en Literatuur nodigt je uit om
een gedicht te schrijven op het thema ‘Theater’, het motto ‘Uitstromend
in het pluche van de zaal’. Lever je
gedicht aan in Garamond 24 op re-

gelafstand 1 bij Marijke Haremaker, Haremakerjcp@hetnet.nl. De
sluitingsdatum is 1 januari 2018. Je
brengt zelf je gedicht voor het voetlicht of stuurt een vervanger. Mocht
je er muziek bij willen gebruiken
dan dient dat van tevoren kenbaar
gemaakt te worden zodat dit met de
technicus kort kan worden gesloten.
Na de pauze wordt het thema losgelaten en volgt een tweede performance. Zoek naar poëtische woorden die theatraal verbeelden wat je
ondergaat in het donker van de zaal
of in het licht van de spotlights.

Exposities
Zaterdag 23 december:
* Expositie ‘In stelling’ in Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Open 11 tot 16u.
* Historische Tuin open. Ingang via
Praamplein. Expositie in Historisch
Centrum.
Tot en met 31 december
* Schilderijen en objecten van Sunny
Neeter in SunnyArt, Hornweg 196d.
Op afspraak: 06-54682551
Tot en met 7 januari:
* Jubileumexpositie 10 jaar galerie Sous Terre in Pompkelder, Kudelstaartseweg. Open iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 21 januari:
* Expositie Grafiekgroep Bergen
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat om
16u. Open iedere donderdag tot en
met zondag van 14 tot 17u.
Tot en met 7 februari:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe
in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
* Expositie Hans Nieuwenhuijzen bij
Fysiotherapieprakijk, Kudelstaartse-

Diversen
Donderdag 21 december:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Place2Eat Christmas Edition in
centrum Place2Bieb, Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart, 18 tot 20u.
21 en 22 december:
* Jongerencentrum The Gate bij LEG
in Aalsmeerderbrug open op donderdag en vrijdag 15 tot 19.30u.
Vrijdag 22 december:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Darten in ’t Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer vanaf 20.30u.
22 tot en met 24 december:
* Kerst in Centrum met vrijdag Frozen voor kinderen van 16 tot 20u.
Zaterdag op de foto en livemuziek
van 13 tot 17u. Zondag kinderkerstmarkt van 12 tot 16u. Winkels open.
Zondag 24 december:
* Christmas Sunday in de Ophelialaan. Winkels open en kerststukjes
maken van 13 tot 17u.
* Foute kersttruienavond in café Op
de Hoek, Kudelstaart vanaf 20.30u.
Woensdag 27 december:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 28 december:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16 van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag en donderdag.
* Tekenen en schilderen voor 55+
in inloopcentrum Kudelstaart van
14.30 tot 16.30u.
Vrijdag 29 december:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Maandag 1 januari:
* Nieuwjaarsplons in Het Oosterbad,
Mr. Jac. Takkade 1. Warming-up om
13u. Te water om 14u.

Retro blues en rauwe rock

Optreden band Tarn House
Renegades in café Joppe
Aalsmeer - De band ‘Tarn House
Renegades’ komt zaterdag 23 december optreden in Joppe in de
Weteringstraat. Tarn House Renegades heeft al twee keer eerder in
dit café gespeeld onder hun vorige naam ‘Along the Watchtower’. Tijdens live shows speelt Tarn House
Renegades met het gevoel van het
publiek, door ze mee te nemen naar
de wereld van retro blues en rauwe
raspende rock. De eigen nummers
van de band zijn geïnspireerd op Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughn en
Led Zeppelin. Tarn House Renegades speelt het genre in een verfrissend nieuwe manier, maar blijft toch

ook trouw aan de stijl van deze beroemde muzikanten. Psychedelische
bluesrock is wat ze het zelf noemen,
wanneer dit gevraagd wordt. Rock
zit in hun bloed en met elke show
graven ze diep om een energieke
en echt magische ervaring aan het
publiek te geven. Laat het geluid
van de jaren zeventig tot u/jou komen, en geniet van de sfeer dat deze zeer gedreven band biedt. Rock’n
roll is niet dood. Het is springlevend
en Tarn House Renegades is het bewijs! Het optreden van Tarn House
Renegades zaterdagavond begint
rond 21.30 uur en de toegang tot
café Joppe is zoals altijd gratis!

Bij Fysiotherapeutisch Instituut

Expositie met werken van
Hans Nieuwenhuijzen
Kudelstaart - Vol passie vertelt
Hans Nieuwenhuijzen over zijn tekeningen en schilderijen. Ieder werk
heeft een verhaal. Potlood tekeningen van zijn zonen, portretten van
zijn katten, aquarellen van huizen
van weleer uit Aalsmeer; elk werk
is bijzonder. En vooral met veel liefde en aandacht gemaakt. Dat hij
een bijzonder goede portrettekenaar is weet menig inwoner al uit
het verleden. Hans heeft jaren geleden portretten gemaakt van de winkeliers uit Kudelstaart. Deze werden
toentertijd met groot succes geexposeerd in het Dorpshuis in Kudelstaart. Ook waren zijn werken al
te zien in Aalsmeer, samen met Coq
Scheltens, Hanneke Tas en Moniek
Persoon. Dit waren de tekeningen
en schilderijen van oude Aalsmeers
panden.
Tevens is zijn werk terug te vinden
in het prachtig samengestelde boek
over ‘Aalsmeer. Een schilderachtig
dorp’. Nu exposeert de Kudelstaarter (59 jaar) sinds lange tijd weer
in zijn eigen dorp in het Fysiotherapeutisch Instituut, naast de kerk,
aan de Kudelstaartseweg 243. Hans
tekent van jongs af aan al, zijn passie lag altijd bij het tekenen. “Het is
altijd mijn lust en leven geweest”, aldus Hans, die normaal een drukke
kantoorbaan heeft en er wel zijn tijd
voor moet vinden om zich aan de
tekentafel te kunnen vervoegen. Het
fijnste wat Hans altijd ervoer en nog
steeds doet is dat mensen zo blij zijn
en vanuit het diepst van hun ziel reageren als ze een tekening (portret)
zien van een dierbare die hij heeft
gemaakt. “Dit is het grootste com-



TIPS VOOR ONDER DE KERSTBOOM:

Muziek
Vrijdag 22 december:
* Optreden leerlingen muziekschool
voor 55+ in wijkcentrum Voor Elkaer
in Kudelstaart vanaf 15u.
Zaterdag 23 december:
* Caritas zingt kerstliedjes op Poldermeesterplein, Oost, 11 tot 13u.
* No Joke The Christmas Edition
in Studio’s Aalsmeer met o.a. Tino
Martin, Berget Lewis, Rick van der
Kroon en Anita Meijer v/a 21u.
* Mr. Boogie Woogie & The Blisters
in Sportzicht, Sportlaan v/a 21u.
* Band Tarn House Renegades live
in Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Zondag 24 december:
* X-mas party met Hucksters in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 21u.

weg. Open: 8-18u. Woensdag 18u.

pliment en de mooiste beloning voor
je werk en dat zal denk ik ook altijd
wel zo blijven.”
Ditmaal heeft hij een serie van diverse werken, met name uit de periode van de begin jaren negentig ten
toon gesteld. Tekeningen in potloot,
conte en houtkool alsmede zijn geliefde werk in aquarel en quache.
Portretten, oude Aalsmeerse panden, de landelijke woonomgeving,
maar ook bloemen. Het zit er allemaal in.
De werken van Hans hangen tot begin februari in de wachtruimte en
gang naar de fitness afdeling. De
praktijk is vrij toegankelijk te bezoeken op werkdagen van 8.00 tot
21.00 uur, op de woensdag van 8.00
tot 18.00 uur.

Veel animo voor kaarten
en b(l)ingo bij RKDES
Kudelstaart - Een gezellig kerstweekend met koppelklaverjassen en
b(l)ingo presenteerde RKDES afgelopen vrijdag 15 en zaterdag 16 december. Voor beide activiteiten was
de animo groot, de kantine aan de
Wim Kandreef was deze twee avonden heel goed gevuld. Liefst 22 koppels streden tijdens het klaverjassen
in drie ronden om als eerste te kunnen kiezen uit de goed gevulde prijzentafel. Angela en Elly wonnen de
avond met 5932 punten, wat een bijzonder hoog puntenaantal is. Tweede werden Peter en Richard op respectabele achterstand met 5220
punten. Corrie en Bert werden derde met 5110 punten. De poedelprijs, voor het team wat als laatste
eindigde, was voor Martin en Wil
met 3765 punten. Zaterdag stond
de allereerste b(l)ingo op het programma. Een avond vol gezelligheid, bling, bling en natuurlijk bingo! Door meer dan 100 Kudelstaarters werd meegespeeld onder het
genot van een drankje. Er stond een

waanzinnige tafel met prijzen klaar
voor de gelukkigen, vrijwel iedereen
kon met een plantje naar huis. De
super hoofprijzen waren beschikbaar gesteld door AFAS en Arlette
van der Meer Travelcounsellor. Nadat alle prijzen waren verdeeld, gingen onder leiding van DJ Raoul de
tafels aan de kant voor een dansje. RKDES bedankt alle sponsors
voor hun bijdrage aan dit geweldige kerstweekend!
Oliebollentoernooi en puzzelrit
Op zaterdag 30 december organiseert RKDES voor haar jeugdleden
het jaarlijkse oliebollentoernooi in
de Proosdijhal. En noteer ook alvast
zondag 7 januari. Deze dag staat de
altijd populaire puzzelrit op het programma met aansluitend de nieuwjaarsreceptie. De deelnemers aan
de puzzelrit mogen tussen 9.30 en
11.00 uur van start bij het sportcomplex aan de Wim Kandreef. De receptie in de kantine is deze dag van
16.00 tot 18.00 uur.

Menig bezoeker verhoogde de kerstsfeer door te verschijnen met een kerstmuts op en/of een (foute) kersttrui aan. Foto: www.kicksfotos.nl

Nu inschrijven
voor Popprijs!
Aalsmeer - Het is weer mogelijk
om als band in te schrijven voor de
Popprijs Amstelland 2018. De winnende band maakt kans op een fantastisch prijzenpakket, inclusief een
optreden in P60 Amstelveen. Inschrijven kan tot 4 februari via www.

p60.nl/popprijs.
Er worden twee voorrondes gehouden, op 9 en 23 maart in cultuurcentrum N201 aan de Zwarteweg in
Aalsmeer. De finales zijn in P60 Amstelveen. Wacht niet te lang met inschrijven, het is de kans voor iedere band om voor een breed publiek
op te treden, podiumervaring op te
doen en wellicht ook optredens te
genereren.
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Grafiek uit de kop van NoordHolland in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De Grafiekgroep Bergen, één van de oudste en meest
gerenommeerde
grafiekgroepen
in Nederland, is met negen kunstenaars neergestreken in het Oude Raadhuis. Het heeft een heel diverse expositie opgeleverd waarin de leden hun kunnen tonen. Het
grafisch vakmanschap en het plezier spatten er van af. Een expositie
die zeer de moeite waard is om gezien te hebben. KCA houdt het Oude Raadhuis draaiende met de inzet van een grote groep vrijwilligers.
Reden genoeg om een aantal sup-

poosten nu aan het woord te laten
en te vragen over wat hun favoriete
kunstwerk is bij deze expositie.
‘Naar de nieuwe tijd’
Deze keer de favoriet van Sikko van
Daal. Gepensioneerd tandarts Van
Daal hoeft er helemaal niet lang
over na te denken. Zonder aarzelen loopt hij naar de Tuinzaal waar
het werk ‘Naar de nieuwe tijd’ van
de hand van graficus Gea Karhof
hangt. Het is met 2250 euro toevallig
het duurste stuk uit de tentoonstelling. “Kijk je ziet hier allemaal be-

Sfeervol kerstconcert AdHoc
popkoor en Concertina’s
Bovenkerk - In de Urbanuskerk
hebben ruim 300 bezoekers genoten van het kerstconcert van Concertina’s Accordeonorkesten en het
AdHoc-popkoor onder leiding van
Elly Meekel. Al bij aankomst bij de
kerk werden de bezoekers in de
kerstsfeer gebracht. De oprit was
verlicht met kerstlichtjes. Het portaal omgetoverd tot een Dickensplaatje. Een koortje in passende
kledij zong Nederlandse kerstliedjes, begeleid door twee accordeonisten. De kerk was door de Vrienden van de Urbanuskerk prachtig
versierd. De ingehuurde belichting
liet de versieringen mooi oplichten.
Het concert startte met het toepasselijke Komt allen tezamen. Het begon heel klein met één accordeon
en één stem. Daarna kwamen er
steeds meer spelers en zangers bij.
De dirigente is er weer in geslaagd

om een uitgekiend programma te
maken, waarbij de beide accordeonorkesten en het koor elkaar afwisselen en natuurlijk ook enkele nummers gezamenlijk uitvoerden. Er was
ruimte voor kerstmuziek uit de popwereld, zoals Mary’s Boy Child en
Last Christmas. Ook klassieke muziek werd gespeeld en gezongen,
zoals Still a Bach Christmas, Jesu
joy of Man’s Desiring en Great is our
Joy to the world. Verder kon er geswingd worden met Jingle Bells in
rumba- en boogiewoogie stijl, Rocking down the chimney tonight en
swingende kerstklokjes. Kortom, Elly Meekel heeft weer laten zien en
horen dat ze een uitstekende en
creatieve dirigente is die haar spelers en zangers kan motiveren om
met elkaar prachtige muziek te maken. En het publiek kan laten genieten van een sfeervol kerstconcert.

kende torens van over de hele wereld. Wat ze er vervolgens mee doet
is ontzettend lollig. Hoe beter je kijkt
hoe meer je er op ziet. Je raakt er
niet op uitgekeken. Het is ongelooflijk hoeveel werk hier in zit. Al die
etsen zijn met de hand ingekleurd
en getekend. Zo’n figuurtje als Donald Duck daar tussen die gebouwen en die superhelden geeft het
werk iets tijdloos.” Van Daal is nu
een jaar of vijf aan het Oude Raadhuis verbonden. Hij zegt altijd al iets
met kunst gehad te hebben. “Voor
mij heeft het veel met liefde te maken. Zo’n oud gebouwtje, zo’n monumentje midden in het dorp dat
trekt mij aan. Dat heeft wat. Dus
vijf jaar geleden dacht ik laat ik mij
maar opgeven. Nu ben ik niet alleen
suppoost, maar help ik elke expositie ook met inrichten. Je zou kunnen
zeggen dat dit grafiek academisch
is opgehangen“, grapt Van Daal.
Niet de eerste de beste
Gea Karhof is niet de eerste de beste. Deze aan de Rietveld opgeleide graficus maakt met behulp van

de oude etstechniek prenten waarin vele culturen en tijden elkaar ontmoeten. Ze reist veel en verzamelt
verhalen en voorwerpen. Fantasie,
mythologie en werkelijkheid vermengen zich in haar met de hand
ingekleurde werk. Oude culturen
gaan er hand in hand met twintigste
eeuwse iconen. Zo zwemt bijvoorbeeld Donald Duck tussen de orientaalse figuren. De indrukken die
Gea tijdens haar vele reizen heeft
opgedaan vormen een grote inspiratiebron voor haar werk. Kenmerken van die verschillende culturen
verwerkt zij in haar handgekleurde etsen. Heden en verleden komen
samen in de wereld van Gea Karhof.
Alle prenten worden in een beperkte oplage gedrukt en met de hand
ingekleurd. De eerste impressie van
haar prenten is een sterke compositie zoals in de ets ‘Naar de nieuwe tijd’ waarin het oog direct valt
op die voor de wereld iconische gebouwen die de aandacht trekken.
Als de toeschouwer dan wat langer
kijkt komt men terecht in een wereld van details en onmogelijkheden. Haar werk is onder meer aangekocht door de overheid, diverse
ministeries, gemeenten en musea
en bevindt zich in particuliere collecties in binnen- en buitenland.
Prins der dichters
De Grafiekgroep Bergen bestaat
ruim 40 jaar. De meeste van hen
wonen in de kop van Noord-Holland en zijn lid van kunstenaarscentrum Bergen. De groep bestaat
sinds 1976 en om dit te vieren hebben negen leden elk een gedicht
van hun plaatsgenoot Adriaan Roland Holst, de ‘Prins der Dichters’,
gekozen en zich daardoor laten inspireren. Zo is er ondanks de diversiteit in stijlen toch een verbondenheid ontstaan. Er wordt vastgehouden aan een maximaal aantal van
10 leden. Groot vakmanschap kenmerkt de groep. Het jubileumwerk
van de kunstenaars van de Grafiekgroep is voor het eerst getoond
in het Museum Kranenburgh, de
plaats waar de groep haar domicilie heeft. Er werd een prachtige catalogus bij gemaakt met als titel ‘de
Graficus en de Dichter’. De expositie
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is nog tot en met 21 januari
2018 te zien. De openingstijden zijn
donderdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer - De Hornmeer werd
zondag overspoeld door bruisende
golven van het Shantykoor de Brulboeien. Wat een spektakel, wat zit in
deze grote groep zangers en twee
accordeonisten een grote muzikale
drang om het publiek voor honderd
procent te vermaken. De brulboeien
blinken uit doordat erin hun repertoire voor iedereen wat wils zit. Van
‘‘Toen wij uit Rotterdam vertrokken’

Aalsmeer - De laatste twee weken
van 2017 zijn aangebroken, maar
gelukkig kan iedereen gewoon blijven afstemmen op Radio Aalsmeer,
want overdag is de lekkerste muziek
non-stop te horen en ’s avonds worden er zeer uiteenlopende programma gepresenteerd door de grote
groep vrijwilligers.

Running Fingers 40 jaar

Aalsmeer - Aanstaande dinsdag 26
december, tweede Kerstdag, is het
40 jaar geleden dat de Aalsmeerse band Running Fingers werd opgericht. Peter, Paul, Jeroen en Cock
zijn sinds tweede Kerstdag 1977 onafgebroken bij elkaar gebleven en
hebben in die periode vele muzikale projecten ten uitvoer gebracht
en tevens veel songs voor zichzelf
en anderen geschreven en opgenomen.
Een echte mijlpaal dus en de heren
zijn nog altijd volop bezig met het
maken van nieuwe producties. Dan
weer met onbekend talent, maar
soms ook met bekendere artiesten,
die dan naar de studio komen voor
een inspeel- of zangpartij. Af en toe
wordt er nog wel eens een nummer
van de Running Fingers op de landelijke publieke omroep gedraaid.

Roemruchte geschiedenis
Ter gelegenheid van dit jubileum zullen Peter, Paul, Jeroen, Cock
en ook oud-bandlid Harry te gast
zijn bij Radio Aalsmeer op tweede Kerstdag, dinsdag 26 december,
van 12.00 tot 14.00 uur om te praten
over hun roemruchte geschiedenis
en het ten gehore laten brengen van
een aantal songs van hun uitgebrei-

de repertoire. Op www.runningfingers.nl is het complete ‘RF-verhaal’
van 1977 tot en met 2017 terug te lezen. Een lang, komisch, soms teleurstellend maar vooral boeiend relaas.
De ideeën voor 2018 hebben zich
inmiddels al weer opgestapeld, dus
ook volgend jaar weer volop muziek,
teksten en hopelijk prachtige eindresultaten.
Van voor naar achter: Harry de Groot,
Jeroen de Leur, Peter Lund, Paul Witte en Cock Spaargaren.

Drukke dagen voor ‘Vivace’
Aalsmeer - Vorige week vrijdagmiddag togen de dames van ‘Vivace’ naar Verzorgingshuis ‘De Groenelaan’ in Amstelveen waar ze waren uitgenodigd voor het geven van
een kerstconcert. Na het inzingen
‘schreden’ de dames, onder het zingen van de song ‘Chistmas, Christmas’, de prachtig versierde grote
zaal binnen waar een 70 tot 80 bewoners hen opwachtten. Het repertoire van die middag bestond uit
Kerstliedjes waarvan sommigen in
het Frans, anderen in het Duits of
Engels prachtig gezongen werden.
De klassieke Nederlandse kerstliedjes, maar ook een song als Jingle Bell, werden door de aanwezigen uit volle borst meegezongen.
Voor de pauze droeg dirigente Irma
Zethof een prachtig gedicht voor en
tijdens het intermezzo zong pianist
Philip Paar, die het koor deze keer
begeleidde, het welbekende ‘I’m
dreaming of a white Christmas’. Philip is een grote fan van Frank Sinatra
en kan zijn stem heel goed imiteren.
Het klonk geweldig en leverde hem
een groot applaus op. Na de pauze
werd het programma voortgezet, bij
sommige liedjes draaide de dirigente zich om naar de toehoorders en
dirigeerde zij ook hun kant uit zodat ze als het ware uitgenodigd werden om mee te zingen. Na het voorlezen van een gedicht door Anneke van der Jagt volgden nog twee
liedjes waarvan het welbekende
‘Stille Nacht’ het hoogtepunt en tevens de slotsong was. Aan de reacties en het luide applaus van de bewoners van ‘De Groenelaan’ kon je
merken, dat men er heel erg van genoten had.
Optreden voor De Zonnebloem
Zaterdag 16 december zong het

koor in gebouw ’t Anker voor een
groot aantal gasten van De Zonnebloem. Daar werd hetzelfde repertoire gezongen en werden dezelfde gedichten voorgedragen als in
‘De Groenelaan’. Dit optreden werd
begeleid door pianiste Oksana Polman die met haar geweldige pianospel het concert een extra glans
gaf. Het door haar gespeelde intermezzo werd door de aanwezigen
met ingehouden adem aangehoord.
Maar toen de bekende Kerstliedjes
ten gehore werden gebracht, zong
men allemaal uit volle borst mee en
de combinatie van de zang van de
gasten samen met het vrouwenkoor
klonk geweldig. Ook hier was men
heel enthousiast over het optreden
van ‘Vivace’ en de dames kregen
een groot en luid applaus.
‘Bornholm’ Hoofddorp
Het laatste optreden voor de komende Kerst was afgelopen dinsdag 19 december in Verzorgingshuis ‘Bornholm’ in Hoofddorp. Evenals in ‘De Groenelaan’ werd het een
geweldige ochtend waar de bewoners zichtbaar van genoten.
De opmerking van de dames van
‘Vivace’ na afloop van dit derde concert in een paar dagen, was dat ze
het bijzonder fijn hadden gevonden
om dit te kunnen en mogen doen.
En dat goede gevoel nemen ze mee
in de komende Kersttijd.
Vouwenkoor ‘Vivace’ is nog steeds
op zoek naar nieuwe leden. Wilt u
ook volgend jaar meezingen bij de
Kerstoptredens? Kom eens langs op
de repetitieochtend in het Dorpshuis Kudelstaart, elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur of bel
voor meer informatie naar de voorzitter, Marijke Brussaard, tel. 0297326564.

Spektakel met de Brulboeien
tot ‘We hebben een woonboot’. En
wat vooral niet vergeten mag worden, er waren ook enige kerstliederen die vroeger door de matrozen op
zee gezongen werden. Het was grote klasse Brulboeien. Het volgende
optreden, volgend jaar, is alvast opgenomen in de programmering van
buurtvereniging Hornmeer. Het een
spetterend optreden. Brulboeien
bedanktJ! Theo Nagtegaal.

Kerst met Radio Aalsmeer

Aalsmeerse band bij Radio Aalsmeer

Nieuwe leden welkom bij vrouwenkoor

Kerstvakantie bij ‘Let’s Go’
Je kerstvakantie kan niet beter beginnen dan met een gezellig uurtje ‘Let’s Go’. Natuurlijk staat deze uitzending helemaal in het teken
van kerstmuziek. Kim en Joey hebben de allerleukste kersthits voor
je uitgezocht en klaargezet. Ook DJ
Faystje heeft haar favoriete kersthit
uitgezocht. Maar jij kunt ook je favoriete kersthit aanvragen! Dat doe
je door vrijdag tijdens de uitzending
te bellen met de studio van Radio
Aalsmeer of door even een berichtje achter te laten op de ‘Let’s Go’ Facebookpagina. Bellen naar de studio mag ook als jij heel graag nog
iemand de kerstgroetjes wilt doen.
Wil je je beste vriend(in) bedanken
voor de superleuke kerstkaart? Of je
juf een fijne kerstvakantie wensen?
Dat kan! Bel vrijdag naar de studio
of stuur een mail naar letsgo@radioaalsmeer.nl.
Predikante in ‘Echt Esther’
Predikante Mirjam Vermeij schuift
aan bij Esther Sparnaaij. Donderdag
praten zij over haar leven, de stap
om predikant te worden en Kerst.
Mirjam heeft zelf ook mooie muziek
uitgezocht voor dit uur. Heb jij een
vraag voor Mirjam? Mail deze naar
esther@radioaalsmeer.nl.
‘Ga Toch Kerstman’
Deze zaterdag wordt de zesde aflevering van ‘Ga toch Wegman’ voor
de gelegenheid omgedoopt in ‘Ga
toch Kerstman’. Presentatrice Marielle Wegman lijkt eindelijk haar vaste items op orde te hebben. Naast

de Fake van de Week en het wekelijkse Protestlied, heeft ze nu ook ‘De
app waar je niks aan hep’ en ‘Trap er
lekker in’ aan haar programma toegevoegd. Aanstaande zaterdag van
16.00 tot 17.00 uur dus in kerstsfeer!
Meindert twee keer zo lang!
Donderdagavond 21 december is er
weer een uitzending van ‘Aalsmeer
by Night’. Deze keer weer twee keer
zo lang! Om 20.00 uur begint een
twee uur durend Aalsmeer by Night
Jaaroverzicht 2017 waarin wordt teruggekeken en aandacht wordt besteed aan de popartiesten die ons
het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Helaas moest in 2017 ook afscheid
genomen worden van bekende en
minder bekende zangeressen, zangers en muzikanten. Donderdag een
klein muzikaal overzicht van hen,
met de muziek waarmee zij bekend
werden. Verder is vanaf 22.00 uur de
reguliere uitzending van ‘Aalsmeer
by Night’ te horen. Met onder andere de vaste programma-items ‘De
Nederlandse Top 10’, ‘Oud & Nieuw’
en ‘Aalsmeer Easy’.
Kerstprogrammering
Op Eerste en Tweede Kerstdag is
er een speciale programmering op
Radio Aalsmeer te beluisteren. Eerste Kerstdag (maandag): 00.00 tot
03.00 uur Maarten Willem Hartsuijker; 10.00 tot 12.00 uur Mariëlle
Wegman. Tweede Kerstdag (dinsdag): 00.00 tot 03.00 uur Maarten
de Kerst DJ; 10.00 tot 12.00 uur Sem
van Hest; 12.00 tot 14.00 uur Cock
Bareuh met viering 40-jarig bestaan
Running Fingers; 14.00 tot 16.00 uur
Frank Bunnik (Winterse 50 deel 1)
en 16.00 tot 18.00 uur Walter De
Vries (Winterse 50 deel 2). Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter
en Facebook.

Spoedcursus middeleeuws
zingen in de bibliotheek
Amstelveen - In de ochtend van
oudejaarsdag, de laatste dag van
het jaar, kan je in de Bibliotheek
Amstelland op het Stadsplein leren zingen als een middeleeuwer.
Een gezellige gelegenheid om met
elkaar het jaar muzikaal af te sluiten. Tijdens de spoedcursus zal de
Utrechtse
literatuurwetenschapper Cécile de Morrée een middeleeuws liefdeslied nader toelichten.
De Morrée legt uit hoe je de tekst
zingt op de melodie van een voor iedereen bekend wijsje. En de deelnemers gaan zelf coupletten analyseren op uitspraak en ritme. Na afloop
van de spoedcursus kunnen alle
deelnemers zingen als een middeleeuwer. In de middeleeuwen werd
vaak en veel gezongen. Op straat,

tijdens het werk, in de kerk, in de
kroeg en onderweg zongen mensen
van alle leeftijden, samen of alleen.
Sommige van die liederen spreken
ook vandaag nog tot de verbeelding,
zoals amoureuze liefdesliederen.
Cécile de Morrée studeerde Nederlands en Medieval Studies in
Utrecht. Haar proefschrift Voor de
tijd van het jaar, over volkstalige devote liedverzamelingen, wordt als
boek uitgegeven. In haar onderzoek
richt zij zich op het zoeken naar methoden die recht doen aan het functioneren van liederen als geluiden in
een orale cultuur.
Zondag 31 december van 11.30 tot
12.30 uur in de bibliotheek op het
Stadsplein in Amstelveen. Kosten:
Lid 3,50 euro. Niet-lid 7 euro.

Cécile de Morrée op het Drongo talenfestival 2017 in Utrecht.

Charles Dickens Vocal Group
trakteert op Christmas Carols
Aalsmeer - De Charles Dickens Vocal Group van het interkerkelijk koor
Caritas brengt vrolijke kerstliederen
ten gehore op zaterdag 23 december tussen elf en één uur op het Poldermeesterplein in Oosteinde. De
winkeliers alhier hebben hen, net
als vorig jaar, weer uitgenodigd om
het winkelplein op te vrolijken in de
gezellige kerstsfeer. De Christmas
Carols worden à capella, vierstemmig gezongen. De moeite waard om
het winkelen een poosje te onder-

breken! Op deze dag zal de Charles
Dickens groep ook te horen zijn in
Nieuw Vennep. De leden zullen daar
van half twee tot half vijf zingen, in
de buurt van de Decorette.
Op kerstavond hoopt het hele koor
te zingen in de Schutse te Uithoorn
om half tien. Het koor heeft hier de
afgelopen periode hard voor gerepeteerd. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze kerstavondviering.
Kom en laat u meenemen en aanraken door zang, vertelling en muziek!
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Na de ambachtsschool is meneer
aan het werk gegaan als meubelmaker/timmerman en later nog
als scheepstimmerman bij DSM
in Noord. Voor het vak meubelmaken kwam hij terecht bij van Paridon, een religieuze kunsthandel. “Ik
maakte beelden en kruizen, maar
ook kerststallen.” Meneer wijst naar
een exemplaar in de woonkamer:
“Kijk, deze heb ik ook zelf gemaakt.”
Mevrouw deed werk in de huishouding en zorgde voor de kinderen.

Elkaar ontmoet via gezamenlijke vrienden

Bloemen voor het 60 jaar
getrouwde echtpaar Buijs
Aalsmeer -Afgelopen maandagmorgen 18 december was er aan
de Kanaalstraat hoog bezoek. Burgemeester Jeroen Nobel kwam, namens de gemeente, een mooie bos
bloemen brengen en een kopie van
de trouwakte dat in Amsterdam was
ondertekend precies zestig jaar geleden. Voor het appartement hangen slingers, een spandoek met foto’s van Marinus Wilhelmus Maria, roepnaam Rinus en Lien, geboren als Engelina Johanna de Rond

en ligt de gouden confetti tot in de
woonkamer. Twee zonen met aanhang en de enige dochter hebben
voor deze feestelijkheden gezorgd.
Het echtpaar heeft een kleinzoon en
een kleindochter. Rinus en Lien wonen sinds een jaar met veel plezier
in het inleunappartement.
“We wonen zelfstandig, maar maken dagelijks gebruik van de faciliteiten van het huis. Ideaal.” Aldus mevrouw. “Hiervoor woonden
we dertien jaar in de Begoniastraat.

We komen oorspronkelijk uit Amsterdam, maar zijn snel ingeburgerd
hier hoor.” Meneer vertelt beeldend
over een gelukkige jeugd en diverse anekdotes komen voorbij uit het
Amsterdamse stadsleven. De twee
ontmoetten elkaar vanwege gezamenlijke vrienden en gingen zwemmen in het Merwedekanaal. “Daar is
het begonnen. Ik was zeventien en
Rinus eenentwintig. Maar hij toonde jonger. De verkeringstijd duurde
zeven jaar.

Geven en nemen
Lien puzzelt en leest graag en samen kijken ze naar goede programma’s op de televisie. “Vooral omroep
Max, Podium Witteman en Maestro, maar dat is net afgelopen. Ook
genieten we van Het dagboek van
Hendrik Groen.” Rinus rijdt nog auto. “Nou ja, hij staat voor de deur..”
Ook reden ze beiden motor. “Dat
was een leuke tijd, hè Lien.” Verzucht Rinus. “Nou,” zegt Lien, “hij
is me ook een keertje verloren hoor.
We waren op Texel en gingen dansen. Ik zat achterop in amazonezit,
want had een rokje aan en mooie
schoentjes. Er kwam een hobbel en
hup, daar lag ik. Hij reed gewoon
door! Toen ik hem in de verte ook
nog de bocht om zag gaan, dacht
ik wel even ‘nou, lekker dan’, maar
hij kwam terug. Met een hele brede
glimlach.” Er wordt gelachen.
Wat het geheim is van zo’n lang huwelijk daar is meneer Nobel wel
nieuwsgierig naar. “Ach, het is geven en nemen.” Roept het stel en
beiden erachteraan: “Iets meer geven dan nemen.”
Het feest is reeds gevierd in het
Westeinder Paviljoen en er zal met
het gezin nog gezellig gegeten gaan
worden. Als de champagne wordt
ontkurkt is het tijd om te gaan. Namens de Nieuwe Meerbode: Proost
op uw gezondheid, familie Buijs!
Door Miranda Gommans
zijn positieve uitgangspunten voor de
realisatie van Floriworld. Begin december 2017 hebben de betrokken
partijen Koninklijke VolkerWessels
onderneming KondorWessels Projecten, Dutch Experience Group, Royal FloraHolland en Bloemenbureau
Hollland de laatste stap gezet. In een
gezamenlijke bijeenkomst, met een
afvaardiging van de gehele sierteeltsector (veredelaars, kwekers, handelsbedrijven en sierteeltpromotie),
hebben alle genoemde partijen hun
commitment afgegeven en is het zeker dat Floriworld er komt.

Start bouw experience center in najaar 2018

Opening Floriworld eind 2019
Aalsmeer - Floriworld, het experience center van de sierteeltsector, opent eind 2019 de deuren in
Aalsmeer. Initiatiefnemers en ontwikkelaars hebben de afspraken geformaliseerd en weten zich verzekerd
van het commitment van de gehele sierteeltsector. De initiatiefnemers
willen jaarlijks enkele honderdduizenden bezoekers inspireren. In Floriworld laten zij zien wat bloemen en

planten kunnen betekenen in het dagelijks leven en daarmee de wereldwijde vraag naar bloemen en planten
stimuleren.
Internationale trekpleister
Floriworld is enige jaren onderwerp
van gesprek geweest. Met name het
afgelopen jaar is er op de achtergrond hard gewerkt aan het vervolg
van de haalbaarheid van Floriworld.

Een experience center dat het groene
gevoel moet aanwakkeren bij de vele internationale toeristen die de Metropoolregio Amsterdam bezoeken.
Tot 2025 verwacht men een jaarlijkse
groei van 3% in het buitenlandse toerisme dat Nederland aandoet. En de
Keukenhof heeft wederom een groei
laten zien tot maar liefst 1,4 miljoen
bezoekers. De groeiende belangstelling voor Nederland én voor bloemen

Opening rond Trade Fair
Royal FloraHolland is een belangrijke partner in de realisatie en zal
naast Bloemen Bureau Holland en
Dutch Experience Group een belangrijke aandeelhouder zijn in de
stichting Floriworld. Daarbij wordt
toegezien dat activiteiten in dit experience center ook daadwerkelijk bijdragen aan een groeiende vraag naar bloemen en planten. De verwachting is dat in het najaar van 2018 gestart wordt met de
bouw (nabij veiling Royal FloraHolland en Waterdrinker in Greenpark
Aalsmeer) en rond de Trade Fair
2019 in november in Aalsmeer de
pré-opening zal plaatsvinden.

Superdruk in Joppe door
livemuziek en afscheid
Aalsmeer - Superdruk was het afgelopen zaterdag 16 december in
Joppe. Een dubbele activiteit zorgde
voor een gezellige avond, die overigens niet alle bezoekers bij hebben kunnen wonen. Het was voor
de laatkomers te druk om nog toegang tot het café te krijgen. Er zijn
er weggegaan, maar er waren ook
bezoekers die de ‘sprong’ waagden
en uiteindelijk toch nog een plaatsje wisten te bemachtigen. Er gingen
tot slot ook gasten weg die het te
druk vonden.
De Remband verzorgde deze avond
een optreden en op het repertoire van deze ongeveer anderhalf jaar
geleden opgerichte band staat onsterfelijke muziek van de muzikale
helden uit de jaren zeventig waarin
de piano/hammond centraal staan.
Hans (zang), Remco (gitaar), Ab
(bas), Ron (drums) en Remco (piano) wisten er een gezellig en qua
muziek herkenbaar feestje van te

maken.
De andere reden dat Joppe deze
avond de ‘place to be’ was, had te
maken met de ‘meiden’ achter de
bar. Het was de laatste avond dat
alle gasten werden bediend door
Kim in Nicolette. Na tien en negen
jaar meerdere avonden per week
gewerkt te hebben in Joppe, stoppen beiden er wegens andere werkzaamheden mee. Vele trouwe klanten hadden voor Kim en Nicolette
een afscheidscadeautje meegenomen. Onder andere diverse bossen
bloemen mochten de ‘meiden’ in
ontvangst nemen. Kim en Nicolette trakteerden op hun beurt de gulle gevers op een leuk presentje, een
kerstbal met hierin een kaartje met
de tekst ‘bedankt, bedankt’. De periode achter de bar is weliswaar voorbij voor de ‘meiden’, maar allebei gaven aan nog wel af een toe gezellig
aan (of voor) de bar te zullen plaatsnemen voor een drankje.

De kandidaten van GroenLinks Aalsmeer. Boven v.l.n.r.: Leo Bakker (7), Herman Beijerbergen van Henegouwen (11), Ronald Fransen (1), Maaike Vertregt
(4), Koos Paehlig (8). Onder v.l.n.r.: Quinten Torre (6), Kees Buskermolen (9),
Onno Verbeek (3), Arnold Konigferander (5), Sunny Lakerveld (2). Op de foto ontbreekt Betty Kooij (10).

Verkiezingsprogramma van waarde(n)

GroenLinks Aalsmeer stelt
kandidatenlijst vast
Aalsmeer - ‘GroenLinks, een programma van waarde(n)’. Zo heet het
programma waarmee GroenLinks
Aalsmeer aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande gaat meedoen. Ronald Fransen is
door de leden unaniem als lijsttrekker gekozen. Tijdens de algemene
ledenvergadering van 12 december
hebben de leden de lijst en het programma vastgesteld. Een programma bestaande uit vier waarden:
Duurzaamheid: Er zijn grenzen aan
groei. GroenLinks gaat uit van een
toekomst voor iedereen. Voor alle
kinderen en kleinkinderen, maar ook
voor de dieren en de natuur. Daarom

moet zorgvuldiger en verantwoordelijker omgegaan worden met de
wereld en zal aan het leven anders
vorm gegeven moeten gaan worden.
Omgevingsbewust
Omgevingsbewust houdt in weten
wat er speelt op allerlei gebieden
in Aalsmeer, in Nederland en in de
wereld. Door te weten wat er speelt
op lokaal nationaal en internationaal gebied, kan er op lokaal gebied beleid worden ontwikkeld en
uitgevoerd dat hier rekening mee
houdt. Door bewust om te gaan
met wat er gebeurt en speelt, wordt
een mooiere wereld gecreëerd voor
iedereen.

Hans Brand geëerd met
onderscheiding
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 15
december is Hans Brand verrast tijdens een feestelijke avond van ijsclub Excelsior in Bilderdam. Hans
Brand is door de burgemeester van
de Gemeente Kaag & Braasem samen met zijn vrouw Ina in het zonnetje gezet voor zijn verdiensten als
vrijwilliger.
Hans is reeds 50 jaar vrijwilliger bij
ijsclub Excelsior, 23 jaar brugwachter in Bilderdam en ook bij RKDES
heeft hij al menig uur doorgebracht.
De afgelopen 15 jaar heeft Hans bij

RKDES ondermeer als vrijwilliger op
de maandagochtend gezorgd voor
de goede staat van het sportcomplex en de materialen. Hij verdiende
dan ook een mooie onderscheiding
en die kreeg hij ook. Hans is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet
voor al zijn vrijwilligerswerk.
RKDES bedankt Hans voor zijn jarenlange inzet en het bestuur en alle leden hopen dat ze hem nog vele jaren in goede gezondheid mogen verwelkomen bij de vereniging!

Partij gaat gemeente kritisch volgen

Geen deelname van SP aan
gemeenteraadsverkiezingen
Aalsmeer - Op 21 maart 2018 zijn
er gemeenteraadsverkiezingen. Partijen zijn volop bezig met verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten. De race om de stemmers is
begonnen. De SP zal helaas niet op
de lijst voorkomen. De SP-werkgroep valt onder de SP-regio Amstelland-Meerlanden waarvan het
bestuur in Amstelveen is gevestigd.
De gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn vallen eveneens binnen deze regio.
Voor een zelfstandige afdeling van
de SP komt heel wat kijken en moet
er aan een aanzienlijk aantal voorwaarden en eisen worden voldaan.
Deelname aan de gemeenteraadsverkiezing van 2018 in Aalsmeer is
dan ook niet verantwoord. De SP
staat en valt met actieve leden. Die
zijn er op dit moment onvoldoende
in Aalsmeer. De SP is blij met het
groeiende aantal leden en stemmers, maar hoopt daarbij op uitbreiding van de groep actieve leden.

Wim Burgers: “Sinds de oprichting van de werkgroep zien we bij
de landelijke verkiezingen een stijging van het aantal stemmers. Enkele jaren geleden trok de SP nog
zo’n 200 stemmen, maar bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar is de SP gestegen
naar ruim 900 stemmen. Dat de SP
in Aalsmeer in de lift zit is iets wat
zeker is. Ook in 2018 zullen we de
actualiteit binnen de gemeente kritisch gaan volgen en blijft de SP
aandacht vragen voor belangrijke
onderwerpen. Dus al kan er in maart
2018 niet op de SP gestemd worden, iedereen is welkom om contact met ons op te nemen. Wij gaan
graag in gesprek met mensen om
van gedachten te wisselen over lokale kwesties. Wij praten graag mét
de mensen en niet óver ze en zo nodig voeren we samen met hen actie om ze te steunen. Laat uw stem
volgend jaar in ieder geval niet verloren gaan.”

ingezonden
Drama van AMLflex in Rijsenhout
Het drama van AMLflex in Rijsenhout. Punt 1: Connexxion had de
reizigers verzekerd dat zij op hun
abonnement kunnen reizen. Maar
nee, AMLflex schrijft geld af van alle
kaarten van de bewoners. De mensen moeten thuis op de computer
(als je een computer hebt) restitutieformulieren (Soms voor twee keer
per dag) Invullen om hun geld terug
te krijgen. En de abonnementen zijn
nog steeds niet geldig. Connexxion
komt met zwakke smoezen maar tot
op heden is er niets veranderd.
Punt 2: Als je een rit door omstandigheden moet annuleren krijg je
een boete!
Punt 3: AMLflex kan van 1 minuut
tot een half uur aanrijtijd rekenen.
Ook al staan er AMLflex auto’s te
wachten, die nemen je niet mee.
(Lekker koud in de winter en/of regen). Ik heb een schandalig voorbeeld: Op 13 december jl. om 14.27
uur had ik een rit van station Hoofddorp naar Rijsenhout besteld. Ik
kom op het station Hoofddorp en
bij halte F staan twee AMLflex auto’s. De chauffeurs hangen onderuit
en zitten spelletjes te doen op hun
telefoon. Ik klop op het raampje en
vraag of zij op mij staan te wachten.

Allebei snauwden ze dat zij geen ritten op hadden gekregen en of ik
het portier wilde sluiten want het
was koud! Inmiddels stonden er zes
mensen te wachten! Er komt nog
een AMLFLEX auto aanrijden en
deze chauffeur had vier van ons op
gekregen. Twee jonge meisjes liet
hij staan in de regen. Ook de chauffeurs van de andere auto’s.
Sommige chauffeurs zijn heel chagrijnig en bijna onbeleefd te noemen. Het zijn taxichauffeurs en hebben eigenlijk geen zin in deze ritten. ( Dat is mij eerlijk verteld). Er
zijn ook ritten besteld en die komen
gewoon niet. Mensen die te laat op
medische afspraken komen en op
school. Zelf heb ik afgelopen week
twee keer de OVMeerbus gebeld en
die komen mij om 06.00 uur vrolijk
ophalen. Zij staan een kwartier eerder op, zijn beleefd, gezellig en amicaal! AMLflex en Connexxion kunnen hier een voorbeeld aan nemen.
Chapeau voor de chauffeurs van de
OVMeerbus. Dankzij hun inzet kan
ik mijn baan behouden.

Vooruitstrevend: Niet stilstaan, terug naar het oude, naar vroeger, niet
de status quo handhaven, de bestaande verhoudingen verdedigen.
Maar veranderen. Veranderingen ten
goede van een open samenleving,
met een toekomst voor iedereen en
niet alleen voor de happy few.

ders. Het bevat geen concrete
standpunten en maatregelen. Nee,
maatregelen bespreekt en neemt
GroenLinks aan de hand van de genoemde waarden. GroenLinks gaat
graag in gesprek met u. Als u een
concrete vraag hebt of u wilt weten wat dit voor een concrete situatie betekent.

Nieuwe Economie: Het is van belang en ook mogelijk om op een geheel andere manier tegen economie
aan te kijken. Niet langer is groei
leidend maar hergebruik, een gezonde leef- en werkomgeving en innovatie voor een gezonde toekomst.
Niet langer betalen voor bezit maar
betalen voor gebruik (pay per use).
Anders dan anders
Dit programma is anders dan an-

Louise Meijer
e-mail: karperenco@hetnet.nl
Rijsenhout

Op de website en op de Facebookpagina van GroenLinks Aalsmeer
wordt dit als een dynamisch programma bijgehouden. Dus stuur
uw vraag naar de facebook pagina
van GroenLinks Aalsmeer en u krijgt
antwoord. Alle vragen en antwoorden worden (anoniem) op de website (aalsmeer.groenlinks.nl) en op
de facebookpagina van GroenLinks
Aalsmeer geplaatst.
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DE SCHIJNWERPER OP EEN
BLOEMENZEGELWINKELIER:

DA De Horn: “Qua opzet
een traditionele drogist”

Aalsmeer - Bloemenzegels plakken is een begrip in Aalsmeer. Per
twee euro aan boodschappen ontvang je een zegel. Een volle kaart
is twee euro waard, welke je inlevert bij de deelnemende winkeliers.
Vervolgens zijn er een trekkingen
per jaar waarbij prachtige prijzen te
winnen zijn met als hoofdprijs een
auto, dus plakken loont! Dit jaar bestaat de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers drieënzestig jaar. Tijd om de deelnemende winkeliers stuk voor stuk eens
in het zonnetje te zetten in deze
rubriek. Tweewekelijks wordt een
vijftal vragen voorgelegd. Patrick
Spaander van Foto de Boer was vorige keer aan het woord, nu is Jan
van ’t Hart van drogisterij De Horn
aan de beurt.
Wat voor winkel heb je?
“Samen met mijn vrouw Heleen heb
ik een DA drogisterij in de Hornmeer. Qua opzet is het een traditionele drogist. We hebben een zeer
uitgebreid assortiment. Van een

Vita en AanZ verder onder
Participe Amstelland

Aalsmeer - Vanaf 1 januari 2018
gaan Vita Amstelland en AanZ verder onder de nieuwe naam ‘Participe Amstelland’. Deze naamswijziging volgt twee jaar na de samenwerking die Vita met de landelijk
opererende Participe Groep is aangegaan. De nieuwe naam Participe
Amstelland benadrukt waar de organisaties voor staan: dat iedereen

participeert, meedoet in de buurt.
Vita verzorgt in opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Ouder-Amstel en Uithoorn sociaalmaatschappelijke diensten. Maatschappelijk werkers en ouderenadviseurs zijn voor buurtgenoten toegankelijk, 15 wijksteunpunten staan
open voor iedereen en inwoners
kunnen er terecht voor trainingen,

persoonsalarmering en dagactiviteiten voor inwoners met lichte dementie. Project AanZ verzorgt sinds
2014 het welzijnswerk in de wijken
en wijkcentra van Amstelveen.
“De naam ‘Vita’ is van oudsher verbonden aan de ondersteuning van
oudere en kwetsbare inwoners. Met
de naamsverandering willen we duidelijk maken dat we ons inzetten

shampoo tot chemicaliën en geneesmiddelen. En over alle disciplines is de kennis in huis.”
Hoe lang en waarom ben je lid?
“Wij zijn lid vanaf 1976. Ik vind dat
de bloemenzegel een verbindend
middel is tussen de winkeliers onderling alsmede naar de consument
toe en zodoende de totale gemeenschap versterkt.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Wellicht is Aalsmeer qua winkelgebied niet bruisend, maar wel qua
gemeente. Er zijn zoveel initiatieven.
En de bescheidenheid aan nationaliteiten dat vind ik goed. De kruisbestuiving van kennis, stimulatie en
cultuur. En er is veel te doen aan
sport en activiteiten. Daarnaast is
de centrale ligging ideaal. Vanaf het
water, vanaf de weg en zelfs vanuit
de lucht is Aalsmeer goed bereikbaar.”
Wat is de invloed van internet
op je bedrijf?
“Dat is wat ons betreft niet meetbaar. Shoppen doen we allemaal,
maar dat heeft voor De Horn geen
merkbare invloed. We hanteren ook
zeer scherpe prijzen natuurlijk.”
Hoe zie je de toekomst van
je winkel?
“Daar ben ik positief over. Er zijn
veel nieuwe ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van productgroepen en wij groeien gewoon
mee.”
Door Miranda Gommans
voor alle inwoners. Dat we ons sterk
maken voor een samenleving waarin meedoen voorop staat en waarbij talenten en mogelijkheden van
mensen worden gezien en gestimuleerd. Sociale kracht versterken
wij door netwerken te vormen in de
wijk en initiatieven van inwoners te
stimuleren. Actieve bewonersgroepen, wijkcoaches, vrijwilligers en levendige wijkcentra maken dit mogelijk”, zegt Sjaak van der Linde, directeur van Vita Amstelland.
Voor alle inwoners
“Bovendien maakt de naamswijziging zichtbaar dat Vita onderdeel is
van de landelijk opererende Participe Groep en hierdoor kennis over
zorg en welzijn kan uitwisselen.
Net als Vita wordt AanZ ook Participe. Hiermee wordt voor alle inwoners duidelijk dat wij eenzelfde organisatie vormen. En dat professionals, buurtgenoten en locaties zich
samen inzetten voor hetzelfde doel:
zorgen dat iedereen kan meedoen
en zich ontwikkelen.”
Komt u ook?
“Natuurlijk laten we dit belangrijke moment niet onopgemerkt aan
ons voorbij gaan. We nodigen op
zaterdag 6 januari alle inwoners uit
in onze wijkcentra om samen met
ons het nieuwe jaar én onze nieuwe naam feestelijk in te luiden. Ook
hijsen we die dag onze vlag met het
nieuwe logo, met een knipoog naar
het bekende Vita logo, dat wij met
trots gedragen hebben”, aldus Sjaak
van der Linde. Bezoek voor meer informatie de net vernieuwde website die nu nog te vinden is onder de
naam www.vita-amstelland.nl maar
vanaf 1 januari als www.participeamstelland.nu te vinden zal zijn.

Extra open en leuke activiteiten

Kerstshoppen in Centrum
Aalsmeer - Het laatste weekend voor Kerst is het weer gezellig winkelen in het Centrum. Op zaterdag zijn de winkels geopend tot
19.00 uur en op zondag openen
de winkels de deuren tussen 12.00
en 16.00 uur voor de laatste inkopen voor de Kerstdagen. Er is genoeg gratis parkeergelegenheid,
maar denk wel om de blauwe schijf.
En het hele weekend is er van alles
en nog wat te doen voor alle kleine
klanten en hun ouders.
Frozen Meet & Greet op vrijdag
Op vrijdag 22 december zijn alle
Frozen fans welkom in de Zijdstraat
tussen 16.00 en 20.00 uur tijdens
een Meet & Greet met Elsa, Anna
en Olaf. Laat je schminken, neem
een mooie glittertattoo en geniet
van een lekkere blauwe suikerspin.
De winkels in het centrum zijn op
vrijdag geopend tot minimaal 20.00
uur. Vergeet niet s avonds even een

kijkje te nemen bij de fraai verlichte
Korenmolen.
Winkels zaterdag langer open
Op zaterdag 23 december zijn een
groot aantal winkels geopend tot
19.00 uur. Tijd genoeg dus voor de
laatste kerstaankopen. De live muziek en een photobooth waar je gratis op de foto kan zorgen voor een
gezellig sfeertje in het winkelgebied.
De foto krijg je direct mee.
Mini-kerstmarkt
Op zondag 24 december opent een
groot aantal winkels in het Centrum
de deuren tussen 12.00 en 16.00
uur. Bij het Molenplein is een gezellige mini-kerstmarkt voor kinderen
met elfjes, de kerstman, warme chocolademelk, versgebakken wafels
en nog veel meer. Kijk voor meer informatie op www.meeraalsmeer.nl
of volg de ondernemersvereniging
via Facebook.

Han Schreuder van Garage H. Schreuder BV en zijn dochter Iris ontvangen
de jubileumoorkonde uit handen van Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter
van BOVAG.

Garage H. Schreuder BV
50 jaar lid van BOVAG
Aalsmeer - Garage H. Schreuder
BV in Aalsmeer viert dit jaar een wel
heel bijzonder jubileum: het autobedrijf is maar liefst 50 jaar aangesloten bij BOVAG. Uit handen van algemeen voorzitter Bertho Eckhardt
ontving eigenaar Han Schreuder
een speciale oorkonde. Garage H.
Schreuder BV staat al meer dan een
halve eeuw bekend als een alom gewaardeerd bedrijf dat garant staat
voor kwaliteit, betrouwbaarheid en
garantie. “Die drie kernwaarden zijn
precies waar bij BOVAG aangesloten bedrijven voor staan”, aldus Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter van
BOVAG. “Zekerheid en vertrouwen
zijn voor klanten van groot belang,

Garage H. Schreuder BV biedt dat
bij uitstek en is daarom al 50 jaar
aangesloten bij BOVAG.”
Gestart in 1966
In 1966 startte de vader van Han
Schreuder zijn autobedrijf in
Aalsmeer. Helaas overleed vader in
februari 1975 en heeft Han Schreuder het bedrijf op 19-jarige leeftijd
overgenomen. Met overdag werken en in de avonduren naar school
heeft Han alle benodigde diploma’s
gehaald! In de loop der jaren is er
veel veranderd. Er kwamen personeelsleden bij en de diensten werden uitgebreid. Naast onder andere
veel reparaties, schadeherstel, APK-

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
Dineren in Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 27 december kunt
u geheel de dag genieten van
een budgetmenu. Deze bestaat
uit een heerlijke erwtensoep,
roggebrood met spek en een
puntbroodje met kaas en als dessert, vanille yoghurt. De kosten
bedragen € 6,Op vrijdag 29 december wordt er
weer een heerlijk 3-gangen diner
voor u bereidt. Vooraf krijgt u een
Indonesische groenten soep met
stokbrood en kruidenboter. Daarna krijgt u een kippendijfiletlapje
Bonne-Femme = een eenpansgerecht met o.a. wortel, doperwten,
zilver ui, Amsterdamse ui, spekjes
en gebakken aardappelen met
daarbij Kudelstaartse rauwkost.
Met als dessert, vanille vla met
kokos en slagroom naar keus.
De kosten bedragen € 11,- Voor
meer informatie of reserveren
kunt u bellen met onze gastheer
of gastvrouwen op nummer 0297820979. U bent van harte welkom
vanaf 17.30 uur.

Inloopcentrum Kudelstaart
Op donderdag 28 december
is er tekenen en schilderen
o.l.v Tanja. Van 14.30-16.30
uur kunt u ontspannen door
mee te doen aan tekenen,
schilderen of kleuren voor
volwassenen. Vanaf 14.30 uur
staat de koffie klaar. U hoeft
geen ervaring te hebben,
alleen plezier in het samen,
maar toch individueel bezig
zijn. Het inloopcentrum zit
gevestigd in Wijkpunt Voor
Elkaer.
Zondag 24 december
Is het wijkpunt geopend van
14.30-16.30 uur.
Kerstdagen
Eerste kerstdag is het wijkpunt
gesloten. Tweede kerstdag geopend vanaf 10.30-12.00 uur.
gezellig koffie drinken met de
Meerkerk. Vrij entree.
Oudejaarsavond in Wijkpunt
Voor Elkaer
In samenwerking met de
S.O.W. Kudelstaart is er een
gezellige oudejaarsavond.
Vanaf 20.00 uur. Vrij entree.

Export van bloemen en planten
richting record van 6 miljoen
Aalsmeer - De export van bloemen
en planten vanuit Nederland klimt
dit jaar naar een nieuw record van
6 miljard. Dit baseren Floridata en
de VGB op de resultaten tot en met
november. “De vooruitzichten voor
2018 zijn goed, al zijn er ook knelpunten”, stellen de organisaties. Samenwerking, digitalisering, duurzaamheid en positionering zijn belangrijke thema’s in de bloemenen plantengroothandel. Nederland
speelt hierin internationaal een belangrijke rol als veelzijdige en toekomstbestendige handelspartner.
In november klom de bloemen- en
plantenexport vanuit Nederland met
4% tot 455 miljoen. Bloemen (+7%)
groeiden weer sneller dan planten (+/- 0%) en dat is dit jaar een
structurele trend. Tot en met november ligt de exportwaarde op bijna 5,6
miljard. “Als de exporteurs dezelfde omzet realiseren als in december
vorig jaar, passeren zij nipt de historische mijlpaal van 6 miljard”, meldt
Wesley van den Berg van Floridata.
Directeur Matthijs Mesken van de
VGB vindt dat een bijzondere prestatie. “Hoe langer je aan de top staat,
hoe groter de inspanningen zijn om
die leidende positie vast te houden.
De internationale concurrentie zit
niet stil”, stelt hij vast. Nederlandse
exporteurs voorzien in 2018 op totaalniveau weer groei.
Samenwerking
“Bij de forsere concurrentie tussen
de bedrijven in het sierteeltcluster
wordt samenwerking op deelgebieden juist belangrijker.” Dat stelt CEO
Marco van Zijverden van Dutch Flower Group, die als marktleider een
bovengemiddelde groei realiseerde.
Hij verwijst daarbij naar thema’s als
duurzaamheid, digitalisering en positionering. “In ons segment is samenwerking ook steeds belangrijker. Dat moet wel vanwege de dunne marges, maar je kunt er ook nieuwe business modellen uit ontwikkelen”, stelt Joost Leeuwenburg van
L&M. Deze groothandel opereert als
in- en verkooporganisatie voor exporteurs en bloemenkwekers.
Duurzaamheid
“Verduurzaming is een van de grootste uitdagingen in de sierteeltsector. De retail vraagt daar steeds
meer om en Lemkes wil daarin voorop lopen omdat de wereld het nodig heeft”, aldus Managing Director
Michiel de Haan van Royal Lemkes,
met planten als basis gespecialiseerd op de grootschalige retail. Van
Zijverden wijst op het recent onderkeuringen, grote en kleine onderhoudsbeurten en brandstofverkoop
worden er ook nieuwe auto’s in alle
merken verkocht en worden er occasions verkocht en ingeruild.
Lid sinds 1967
BOVAG bestaat zelf sinds 6 mei
1930. Veertig garagehouders spraken in het Utrechtse café-restaurant Noord-Brabant over hun gezamenlijke belangen en besloten zich
te verenigen. Die avond werd de
BOnd Van Automobielhandelaren

tekende Manifest Duurzaamheid,
met het Versnellingsinitiatief certificering op milieu en sociale aspecten, waar Royal Lemkes ook een van
de initiatiefnemers is. Dit is gekoppeld aan het FSI (Floriculture Sustainability Iniative). “Verduurzaming in
de sierteeltsector kan en moet sneller. Wij willen in 2020 minimaal 90%
duurzame bloemen en planten verhandelen.” Verdere digitalisering in
de bloemen- en plantengroothandel is een voorwaarde en een kans
om de positie te versterken. Bij het in
november geïntroduceerde platform
Blueroots zijn inmiddels meer dan
twintig deelnemers aangesloten.
FloriWorld
“Als sierteeltsector moeten we die
positionering verbeteren om de instroom van nieuwe medewerkers te
bevorderen” stelt van Zijverden. Projecten die aan een sterkere positionering bijdragen noemt hij het inmiddels operationele World Horti Center in het Westland en het geplande FloriWorld in Aalsmeer. ”Dagelijks zo’n 1.200 studenten in het
World Horti Center, die daar kennismaken met de tuinbouw is fantastisch. Een mooi voorbeeld van samenwerking van bedrijfsleven, overheden en onderwijs waarvan we een
van de founding partners zijn. En
daarom zijn we dat ook in FloriWorld,
dat een toeristische en innovatieve attractie wordt”, licht hij toe. Ook
Royal Lemkes is in FloriWorld een
van de partners, vult De Haan aan.
Goed perspectief 2018
De Haan verwacht in 2018 een vergelijkbare groei van de sierteeltexport als dit jaar. “Economisch zit het
in de meeste landen in Europa weer
mee. Bovendien is groen weer in,
met name in Nederland en in Scandinavië. Deze landen zijn trendsettend. Als deze trend doorzet verwacht ik verdere schaarste in het
plantensegment”, observeert hij.
Leeuwenburg verwacht extra groei
in Oost-Europese markten. “Het einde is daar nog niet in zicht.” Volgens
Floridata steeg de export van bloemen en planten naar Polen dit jaar
met 22% weer opmerkelijk. De groei
in deze inmiddels zesde afzetbestemming voor Nederlandse groenexporteurs is structureel. Van Zijverden: “Rusland doet het ook weer behoorlijk goed. Zorgpunt is Engeland.
Niet alleen vanwege de gedaalde
koers van het pond, vooral vanwege de mogelijke belemmeringen die
nieuwe douaneregels gaan opwerpen.”
en Garagehouders geboren. In de
loop der jaren sloten ook vele andere bedrijven zich aan, zoals tweewielerspecialisten, rijscholen, caravanbedrijven, wasstraten, tankstations, etc. De welbekende BOVAG
Garantie voor gebruikte auto’s werd
in 1965 ingevoerd en vijf jaar later
volgde een soortgelijke garantieregeling voor onderhoud en reparaties. Inmiddels geldt de BOVAG Garantie voor vrijwel alle producten en
diensten die BOVAG-leden aanbieden.
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Fusie handelsbedrijven in rozen

“Creatieve honger naar kunstzinnigheid”

Projack Flightcases en meer

Rosalink en Rose Connect
bundelen hun krachten
Aalsmeer - Per 1 januari fuseren
twee toonaangevende handelsbedrijven in rozen: Rosalink en Rose
Connect. Beide bedrijven zijn gevestigd in Aalsmeer.
In de afgelopen jaren heeft Rosalink een belangrijke positie opgebouwd voor het aanbod van rozen
met kwekers in Oeganda, Kenia en
Tanzania. Rose Connect, onderdeel
van Dutch Flower Group, doet zaken met name met kwekers in Kenia. Door de krachten te bundelen,
verwachten de bedrijven hun posities verder te verstevigen in OostAfrika.
De activiteiten van Rose Connect

worden per 1 januari ondergebracht bij Rosalink. Na de jaarwisseling zal de verkoop en marketing
worden gerealiseerd vanuit één onderneming: Rosalink, als onderdeel
van Dutch Flower Group. Erik Bruine de Bruin zal Rosalink in de gefuseerde opzet gaan leiden als algemeen directeur. Erik Bruine de
Bruin: “De combinatie van onze beide bedrijven, met de stevige relaties
met de rozenkwekers in Oost-Afrika, zal nog krachtiger kunnen opereren. Vanuit Rosalink in de nieuwe
opzet zijn we in staat om onze klanten een breder en dieper aanbod rozen te kunnen bieden.”

Kerstvakantie staat voor de deur

Sport- en spelactiviteiten in
sporthallen en zwembad
Aalsmeer -De kerstvakantie staat
voor de deur en dat betekent dat er
weer volop activiteiten zijn in zwembad De Waterlelie, sporthal De Waterlelie en sporthal De Proosdijhal. Zo zijn er extra veel momenten
waarop kinderen kunt vrijzwemmen.
In de sporthallen worden sport en
spelinstuiven georganiseerd.
Sport en spelinstuiven
Ook deze vakantie vinden er twee
instuiven plaats. Op dinsdag 2 januari kunnen kinderen komen springen, klauteren, rennen en meer
in sporthal De Proosdijhal in Kudelstaart. Basketbal Vereniging
Aalsmeer geeft korte lesjes waar
de kinderen aan kunnen meedoen
en zo kennis kunnen maken met
deze leuke balsport. De instuif is
van 9.30 tot 12.00 uur, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Entree
is 3,50 euro, voor begeleiders is de
toegang gratis. Woensdag 3 januari vindt de sport en spelinstuif plaats
in sporthal De Waterlelie. Ook hier
kunnen de kinderen klimmen, klauteren, springen op het springkussen en meedoen aan allerlei activiteiten. Ook hier geeft de Basketbal
Vereniging Aalsmeer clinics en kunnen kinderen kennismaken met deze balsport. De instuif is van 9.30 tot
12.00 uur, voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar. Entree is 3,50 euro, voor
begeleiders gratis.
Combi-ticket en vrijzwemmen
In sportcentrum De Waterlelie kunnen kinderen op woensdag 3 januari
meedoen aan de sport en spelinstuif
en vrijzwemmen voor slechts 5,50
euro. Dit speciale combi-ticket is alleen geldig op deze dag. Er kan deze dag tussen 9.30 en 12.00 uur gesport worden en tussen 10.30 en
15.30 uur een duik genomen worden in het zwembad. In de kerstvakantie (zaterdag 23 december tot
en met zondag 7 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,
dinsdag van 10.30 tot 14.30 uur,
woensdag van 10.30 tot 15.30, donderdag van 12.00 tot 14.30 uur en
vrijdag van 10.00 tot 12.45 uur. De
tijden voor het banenzwemmen zijn
hetzelfde als tijdens de gewone weken. Alleen op woensdag stopt het
banenzwemmen om 13.00 uur. Het
rooster van de sportgroepen, baby
en peuterzwemmen en zwemlessen
is te vinden op de website en in de
app. Op Eerste Kerstdag (maandag
25 december), Tweede Kerstdag
(dinsdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari) is het
zwembad gesloten.
Cursus AquaLine
Sportief en gezond het nieuwe jaar
beginnen? Doe mee aan de twaalfweekse cursus AquaLine, een combinatie van voedingsadvies en (onbeperkt) zwemmen. De cursus start
op donderdag 18 januari en de kosten zijn 255 euro. Aanmelden en
meer informatie: receptie Sportcentrum De Waterlelie (0297-322022).
De cursus wordt mede georganiseerd door DeliLine Gewichtsbegeleiding. Meer informatie over de activiteiten, openingstijden en tarieven
is te vinden op: www.dewaterlelieaalsmeer.nl of download de gratis
app. De tarieven worden per 1 januari 2018 aangepast.

Cursussen en workshops bij
Groei & Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Begin januari starten de cursussen en workshops
weer bij Groei & Bloei Aalsmeer. Zo
start op woensdagavond 10 januari bloemschikken voor gevorderden
en beginners. In de beginners cursus wordt in vijf gezellige avonden
de beginselen van het bloemschikken geleerd. De gevorderden, ook
vijf lessen, kopen zelf hun bloemen
in en werken hiermee onder begeleiding van een ervaren bloemenarrangeur, een opdracht uit. Ook begint op donderdagavond 11 januari een keramiek cursus van tien lessen. Daar leren de deelnemers op
een ontspannen manier de beginselen van het pottenbakken op een
draaischijf, maar ook handvormen
behoort zeker tot de mogelijkheden.
Groei & Bloei organiseert ook dit
voorjaar weer verschillende workshops. Het moestuinieren krijgt een
vervolg op zaterdagochtend 3 maart
met een zaai en verspeen workshop.
Op 27 januari gaan de cursisten een
dag in de praktijk leren hoe fruitbomen gesnoeid moeten worden om
zo meer vruchten te kunnen oogsten. De eenden worden al vroeg in
het jaar actief voor het broedseizoen. Op woensdagavonden 31 januari en 7 februari gaat daarom in
twee avonden een eendenbroedkorf van wilgentenen gevlochten
worden. Op 24 februari gaat Groei
& Bloei in samenwerking met de
Lathyrusvereniging Lathyrus zaaien. Deze poten de cursisten, samen
met voorjaarsbloeiers, in een pot en

dat gaat dan groeien. Op 7 maart ’s
avonds wordt van verse wilgentenen
een trelliswerk gevlochten en op 31
maart organiseert Groei & Bloei een
paasworkshop. Groei & Bloei is een
vereniging zonder winstoogmerk.
Hierdoor kunnen deze cursussen
en workshops aangeboden worden
tegen scherpe prijzen. Leden van
Groei & Bloei genieten korting op
cursussen en workshops en tal van
andere activiteiten. Kijk voor meer
informatie op de website: www.
groei.aalsmeer.nl
Voor aanmelden voor een cursus en/of een workshop kan contact opgenomen worden met Esther Straathof via de mail: groeienbloeicursus@gmail.com of bel:
0297-344237. Aanmelden graag onder vermelding van naam, telefoonnummer en mailadres.

Van links naar rechts: Narayan, Salik en Joost Hoffscholte.

Oud-burgemeester snijdt het vlees

Argentijns grillrestaurant
Trinity feestelijk geopend
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vanaf 16.00 uur druppelden de gasten binnen voor de feestelijke opening van het Argentijnse Grillrestaurant Trinity in de Marktstraat. De
Aalsmeerse band The Whatts speelde herkenbare muziek en het werd
drukker en drukker. Eigenaren Salik
en Narayan, met hun team, serveerden drankjes en overheerlijke hapjes. Op advies van raadslid (en voor
deze gelegenheid ceremoniemeester) René Martijn kwamen die uit
eigen keuken. Zo kon er geproefd
worden van Argentijnse worstjes,
spareribs, broodjes carpaccio en
nog meer lekkers. René, die het restaurant een warm hart toedraagt
en vindt dat meer mensen de weg
ernaartoe zouden moeten vinden,
heeft er tevens voor gezorgd dat
oud-burgemeester Joost Hoffscholte werd uitgenodigd om het officiële gedeelte te verzorgen. Hoffscholte begint zijn speech met te zeggen
dat hij altijd voortreffelijk heeft gegeten bij het naastgelegen Indiase
restaurant Himalaya Palace dat tevens in handen is van Narayan. “Dat
restaurant heeft Koninklijke allure.” Aldus Hoffscholte. “Dan moet
het hier toch ook goed gaan. Ik heb
er alle vertrouwen in dat er sfeer
en atmosfeer zal zijn en dat kwaliteit van goed eten zal worden gewaarborgd. Dat is mijn wens. Ik kan
wel mooie woorden zeggen, maar
Aalsmeerders willen eerst zien, dan
geloven, dus er zal geproefd moe-

ten worden!” Speciaal voor de gelegenheid wordt Joost een koksbuis
aangetrokken en een koksmuts opgezet. Met een gigantisch vleesmes
en -vork in de aanslag snijdt hij het
riante stuk ossenhaas aan dat onder luid applaus uit de keuken werd
binnengedragen door chef-kok Corona. Dat is het officiële openingssein. Weer eens wat anders dan een
lintje doorknippen.
Gezellig
Narayan neemt vervolgens het
woord en bedankt een ieder die gekomen is en oud-burgemeester en
zijn vrouw in het bijzonder. “Sorry voor mijn Nederlandse uitspraak,
maar we zijn blij dat u allemaal gekomen bent en we hopen natuurlijk dat u snel terugkomt om bij ons
te komen eten. Oh, en burgemeester u mag de koksbuis houden.” The
Whatts speelt nog een aantal fijne nummers. Er wordt gepraat, gelachen en zelfs gedanst. Als andere gasten aanschuiven voor het diner is de zaak volledig uitverkocht
en het blijft nog lang gezellig in de
Marktstraat op nummer 22. Zo zou
het iedere dag moeten zijn. De openingstijden zijn van dinsdag tot en
met zondag van 17.00 tot 23.00 uur.
Kijk voor de menukaart eens op
www.trinityrestaurant.nl of volg het
restaurant op Facebook. Reserveren kan online of telefonisch 0297268692.
Door Miranda Gommans

Rijsenhout - Projack Flightcases,
gevestigd in Rijsenhout, bestaat al
bijna twintig jaar. Drijvende kracht
achter dit bedrijf is Jack Muller. Met
hem vindt dit gesprek plaats in het
kantoor achter de ruime werkplaats.
“Het is begonnen, omdat ik een opbergkist (flightcase) nodig had voor
mijn drumstel, want ik was drummer bij de band The Hucksters. Die
ben ik gaan maken. Destijds was ik
nog werkzaam als metaalbewerker
bij Feadship, de scheepsbouwer op
de Kaag. Eigenlijk is toen het balletje gaan rollen. De eerste kist maakte ik thuis, op het aanrecht, maar dat
liep al snel de spuigaten uit, want er
kwam veel vraag naar. Toen zocht ik
een werkplaats. Ik kom oorspronkelijk uit Bloemendaal, maar kwam
deze kant op. Eerst een ruimte op
de Aalsmeerderdijk, toen het Konnetlaantje en inmiddels al acht jaar
hier, op de Kleine Poellaan 5a. Dat is
nogal een verschil hè, van het aanrecht naar maar liefst een oppervlakte van 500 vierkante meter!”
Projack fabriceert flightcases in de
ruimste zin van het woord. Transportkoffers, kisten voor ziekenhuisapparatuur, vervoer van computers,
alles voor de muziekindustrie, ijkplaten voor de hoogovens, kortom
alles wat veilig van A naar B moet.
“Ik werk voor regionale bedrijven,
maar mijn producten van klein tot
groot, gaan de hele wereld over.
Mijn signatuur zijn bepaalde bolhoeken, die gebruik ik alleen. Ook
wel de Jackcorners genaamd. Daar
ben ik best trots op. Ik werk met
kwalitatief hoogwaardige materialen, betaalbaar en volledig afgestemd op de wensen van de klant.
Echt maatwerk dus.”
Popart
Jack vervolgt zijn verhaal: “Omdat
ik niet kan stilzitten en een creatieve honger heb naar kunstzinnigheid, zoals muziek maken, boeken

schrijven en dingen fabriceren, ben
ik zeven jaar geleden begonnen met
het maken van klokken als relatiegeschenk. Ze hangen nog bij Tata Steel als ik daar kom. Vervolgens
heb ik van een trommel een klok gemaakt, die hangt bij The Shack, een
etablissement waar ik graag kom.
Daarna ben ik een lamp gaan maken van een blaasinstrument en inmiddels is deze hobby uitgegroeid
naar een nevenactiviteit onder de
naam Popart. Ik houd momenteel
exposities in Maastricht en Amsterdam en er staan hier in de showroom zo’n honderdtwintig interessante kunstwerken te koop. Bij elk
kunstwerk krijgt men een certificaat. De werken hebben altijd iets
te maken met muziek en soms ook
met wijn. Tevens een hobby van mij.
Liefst een combinatie van die twee.
Het moet functioneel zijn, maar is
altijd exclusief.”
De materialen die Jack gebruikt komen veelal uit muziekwinkels. Afgeschreven instrumenten die hij voor
een leuk bedrag kan kopen en kan
recyclen.
Kijk eens op de facebookpagina van
Popart voor het assortiment of kom
langs in de showroom aan de Kleine Poellaan 5a te Rijsenhout. Dat
kan donderdag 21 en vrijdag 22 december en tussen Kerst en Oud en
Nieuw na 13.00 uur of verder op
afspraak 06-53446095. Het is de
moeite waard: Ook exposeren vrienden van Jack Muller er regelmatig
met hun schilderwerken.
Veelzijdig
En dan is er nog de schrijver Jack
Muller. Onder de naam Misterjack
heeft Muller inmiddels zijn vijfde boek
uitgebracht met een wisselend genre.
En als drummer timmert Jack aan de
weg in verschillende bandjes. Meer
informatie over deze veelzijdige persoon is te vinden op www.projack.nl.
Door Miranda Gommans

Zaailing Erica Delwel:

“Zaai leert mij geloven in
mijn eigen kracht”

Aalsmeer - Wegens het succes van
het coachproject Zaai biedt de gemeente ook dit seizoen startende ondernemers de mogelijkheid
zes maanden lang een coachtraject
te volgen bestaande uit een aantal
masterclasses, intervisie avonden,
individuele en plenaire coachsessies. Dit jaar hebben zich 27 zaailingen aangemeld en zijn er uiteindelijk 20 kandidaten die mogen deelnemen aan dit project, dat mede
wordt ondersteund door ondernemend Aalsmeer en Rabobank regio
Schiphol. Zaailing word je niet zomaar. Maar de pitch die Erica Delwel hield was zo overtuigend dat de
selectiecommissie, bestaande uit
Kirsten Verhoef (projectorganisator
Zaai) Wendy Masselink (Gemeente)
en Anja de Die (coach Zaai), geen
moment hoefde te twijfelen. Erica past precies in het format waarvoor het Zaai coachproject is bedoeld. “Zij vonden het gelukkig een
goed concept waarbij zij mij graag
wilden helpen.” Het is Erica goed
aan te zien hoe blij zij met de ondersteuning is. Zij zoekt haar woorden
in eerste instantie zorgvuldig maar
eenmaal op dreef, vertelt zij steeds
enthousiaster wat haar bedrijf Adhoc inhoudt.
Een rots in de branding
“Ik werk voor succesvolle tweeverdieners die worstelen met hun kostbare (vrije) tijd. De druk van alles moeten is vaak erg hoog. Waardoor onnodige stress en chaos ontstaat dat ten koste gaat van quality time met het gezin. Mijn cliënt
wil dolgraag ‘ontzorgt’ worden.” De
‘ontzorging’ kan breed gezien worden. Opvang jonge kinderen, halen

en brengen naar school, sportclub,
of tijd met hen doorbrengen wanneer de ouders elders zijn. Dat kan
gecombineerd met huishoudelijke
taken. Ook voor senioren kan Adhoc een rots in de branding zijn. Als
metgezel naar instanties of sociale
activiteiten. Of als gezelschapsdame
een autotochtje maken, samen een
keer lunchen. “Wat ik bied is wezenlijke aandacht. Ik breng praktische
oplossingen aan het eigentijdse, dynamische gezin en aan de ouder
wordende nog thuiswonende cliënt.
Ik ben de oplosser voor de soms
acuut ontstane problemen. Doordat
ik met een klein team werk kan ik
uitermate flexibel opereren.”
Dol op reizen
Reizen is een grote passie van Erica. “Het meest blij ben ik wanneer
ik in een land ben waar het er totaal
anders toe gaat dan in Nederland.”
Vijf jaar geleden raakte zij werkloos
en toen 200 sollicitaties nog steeds
niet hadden geleid tot een baan verhuurde zij haar huis en ging zes
maanden als backpacker met een
low-budget op reis door Zuid-Amerika. “Ik kwam in aanraking met zoveel verschillende culturen, zag hoe
families voor elkaar zorgen en gelukkig zijn. En dat heeft mij aan het
denken gezet. Weer thuis zag ik hier
de verandering van de maatschappij, de stress van te veel ballen in
de lucht willen houden en de vereenzaming. Ik heb nog wel anderhalf jaar voor een baas gewerkt,
maar mijn behoefte aan zelfstandigheid heeft mij doen besluiten om
een eigen bedrijf te beginnen. Een
oud Zaailing gaf mij het juiste zetje en ik heb mij aangemeld bij Zaai.
Zaai kan mijn vragen beantwoorden. De intervisie avond zijn goud
waard, je kunt al je knelpunten bespreken. Ik heb in een korte tijd al
heel veel stappen kunnen zetten.
Mijn streven is nog meer zichtbaarheid, die middelen worden mij door
Zaai aangereikt en het is aan mij om
die handvatten aan te pakken. Ik zet
mijn schouders er onder en heb vertrouwen in de toekomst. Zaai leert
mij geloven in mijn eigen kracht.”
Voor meer informatie: Kirsten Verhoef projectorganisator via 0297366182 of via kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Overname per 1 januari 2018

Duo Sports wordt Twinsport
Regio - De eigenaren van Duo
Sports, Peter Snel en Han Berkelaar,
hebben hun filialen per 1 januari 2018 verkocht. Vanaf dat moment
gaan de huidige Intersport Duo filialen verder onder de naam Twinsport. Al bijna 35 jaar is Duo Sports
een begrip in de regio. Nadat in
1983 Peter en Han op 23-jarige leeftijd het eerste filiaal aan het Zijdelwaardplein werd geopend, groeide

Duo Sports al snel uit tot een begrip in de regio. Nu bijna 35 jaar later heeft de sportzaak filialen in Uithoorn, Mijdrecht, Amsterdam-Buitenveldert, Hoofddorp en Haarlem.
Peter en Han kijken terug op een
fraaie en succesvolle ‘sportcarrière’. Middels deze weg willen zij alle
klanten, sportverenigingen en collega winkeliers bedanken voor de
klandizie en fijne samenwerking.

Traditionele eindejaarshow
bij Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - In de dagen tussen
Kerst en oud en nieuw organiseert
Jachthaven Poelgeest weer de traditionele eindejaarshow. Op 27, 28,
29 en 30 december is het mooie
assortiment van Antaris en Maril
te bewonderen in de showroom te
Oegstgeest.
Met de Maril 6Nxt en de populaire
Antaris Fifty5 en Sixty6 heeft Poelgeest een aantal regelrechte hits in
huis. Deze boten worden geheel in
Nederland gebouwd en onderscheiden zich door een superieure afwerking en kwaliteit. Naast de mooie
kwaliteit zijn de boten ook allen zeer
praktisch ingericht, vrijwel onderhoudsvrij en beschikken over uitmuntende vaareigenschappen.
In de showroom is al een flinke
voorraad 2018 modellen te zien. Er
is dit jaar gekozen voor een grote

verscheidenheid aan kleuren, stofferingen en opties waardoor een
goed beeld van de mogelijkheden
ontstaat. En wie zijn oog op een bepaalde uitvoering laat vallen kan natuurlijk in het voorjaar als eerste het
water op!
Naast de nieuwe schepen is er tijdens de eindejaarshow een ruim
en gevarieerd aanbod van occasion sloepen en tenders. Al deze boten zijn door Poelgeest in hun beste staat gebracht en staan stuk voor
stuk garant voor jaren vaarplezier.
De eindejaarshow wordt van zaterdag 27 tot en met dinsdag 30 december gehouden van 11.00 tot
17.00 uur in de showroom van Jachthaven Poelgeest aan de Hugo de
Vrieslaan 1 te Oegstgeest. Een voorproefje van het assortiment is vast te
vinden op www.poelgeest.nl.
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len in grootte, van fijn tot ultrafijn.
Het is iedereen bekend hoe gevaarlijk roet is voor de gezondheid. Toch
zijn er nog veel meer gevaarlijke
stoffen die schadelijk zijn bij inademing, onder andere de uitstoot van
vliegtuigen. Zo stoot één opstijgend
vliegtuig evenveel schadelijke kleine deeltjes uit als 1.000.000 (1 miljoen) rijdende vrachtwagens.

Onderzoek televisieprogramma naar overlast Schiphol

Oproep Stamtafelaalsmeer om
te reageren op ‘De Monitor’
Aalsmeer - Het televisieprogramma
De Monitor wil een onderzoek doen
naar het ondervinden van overlast
van buurman Schiphol. Men concentreert zich in de oproep met name op geluidsoverlast. In Aalsmeer
zegt men dan al gauw: “Ach overlast, ja vliegtuigen maken lawaai,
maar daar zijn wij mee opgegroeid
en we moeten niet zeuren want we
hebben er ook veel aan te danken.”
Fijnstof
De redactie van Stamtafelaalsmeer

wil toch het volgende onder de aandacht brengen. Want naast overlast
door geluid, dat door iedereen verschillend wordt ervaren, is de uitstoot van fijnstof een grote zorg en
met name van de zeer kleine deeltjes die tot diep in de longen door
dringen en die zich vervolgens via
de bloedbaan naar alle organen begeven om daar schade aan te richten. Je kunt gerust stellen dat fijnstof een sluipmoordenaar is.
In het landelijk nieuws wordt regelmatig ophef gemaakt over fijnstof

veroorzaakt door bijvoorbeeld kippenboerderijen en niet te vergeten,
het stoken van houtkachels. Maar
ook wordt er ophef gemaakt over
het gebruik van scooters met tweetakt motoren, vrachtwagens en personenauto’s met dieselmotoren. Een
flink aantal grote steden heeft milieuzones ingesteld om voertuigen
met dieselmotoren te weren vanwege de luchtverontreiniging die ze
veroorzaken, met name door fijnstof.
Roet kent iedereen. Het bestaat
uit fijnstofdeeltjes die iets verschil-

Aalsmeer scoort goed op
veiligheidsindex

Aalsmeer - De regionale veiligheidsrapportage (RVR) van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in de periode januari tot en met
augustus 2017 is gepresenteerd.
Deze RVR geeft aan dat Aalsmeer
goed scoort op de veiligheidsindex,

ook vergeleken met de rest van de
regio. De veiligheidsindex is verbeterd (58) ten opzichte van 2016 (66).
Ook de scores op criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in alle wijken zijn verbeterd ten opzichte
van vorig jaar. Het totale aantal mis-

Een vrij redelijk nieuw fenomeen, gestolen fietsen die na gebruik ergens ‘gedumpt’ worden. Deze fiets staat al een groot aantal weken tegen het winkelpand in de Dorpsstraat, hoek Helling. Uw/jouw fiets?

drijven in Aalsmeer is ongeveer gelijk gebleven, maar er is wel een verschuiving te zien in soorten.
Inbraken garages en schuren
Zo is het aantal geweldsmisdrijven gedaald, maar het aantal inbraken in garages, schuren en bedrijven gestegen. Mogelijke verklaring hiervoor is dat schuren, garages en sommige bedrijven iets meer
uit het zicht liggen en daders daar
makkelijker kunnen inbreken. De
politie doet veel aan bewustwording
van inwoners, onder meer via whatsapp groepen en facebook. De gemeente heeft in een aantal wijken
whatsapp borden geplaatst. Komen
tijd voert de politie met het ‘Donkere dagen offensief’ extra surveillances en wijkgerichte acties uit. De
gemeente ondersteunt dit met communicatie om de bewustwording te
verhogen.
Diefstal fietsen en plofkraken
De stijgende trend bij diefstal van
brom- en snorfietsen en fietsen
heeft zich helaas in 2017 voortge-

“Aalsmeer in de kijker”
De Monitor wil het onderwerp ‘overlast door Schiphol’ eventueel gaan
behandelen in een televisieuitzending. Op Facebook is een oproep
geplaatst aan alle omwonden van
de nationale luchthaven. “Nu kunnen wij het wel overlaten aan inwoners van Leimuiden, Amstelveen,
Uithoorn, Badhoevedorp en Hoofddorp, maar het zou beter zijn als wij
ons dorp Aalsmeer eens in de kijker
zetten. Tenslotte komen hier meer
vliegtuigen over dan elders”, aldus
de redactie van Stamtafelaalsmeer.
De Monitor is het journalistieke onderzoeksprogramma van de KRONCRV. Zij onderzoekt maatschappelijke kwesties met behulp van de
kennis, ervaringen en input van het
publiek. U heeft vast wel eens een
programma van hen gezien.
Reageren
Omdat de landelijke politiek, ook
wel ‘Den Haag’ genoemd, vaak reageert op dit soort uitzendingen wil
de redactie van Stamtafelaalsmeer
hiervoor graag aandacht van inwoners vragen. Op de site www.stamtafelaalsmeer.nl is uitgebreide informatie te vinden over hoe u zich
moet melden en waar, en ook over
het waarom daarvan. Reageren is in
ieders aller gezondheidsbelang!
Mailadres:
stamtafelaalsmeer@
gmail.com
zet. De politie zet actief in op de bestrijding en boekt goede resultaten met zogenaamde lokfietsen. In
de regio lijkt het aantal berovingen
van geldautomaten via bijvoorbeeld
plof- of ramkraak toe te nemen. De
gemeente is in gesprek met banken
over aanvullende maatregelen bij de
kwetsbare locaties in de gemeente.
Alcohol en (te) hard rijden
Het aantal alcoholincidenten op de
weg is het afgelopen jaar toegenomen in Aalsmeer. Dit is terug te zien
in de cijfers van de politie. Daarnaast heeft de politie geconstateerd
dat er op de wegen in Aalsmeer (te)
vaak te hard wordt gereden. De gemeente heeft de politie gevraagd
meer te gaan controleren op alcohol en snelheid. De gemeente gaat
dit ondersteunen met communicatie gericht op bewustwording.

Aanhouding na
inbraak garage
Rijsenhout - Op zondag 17 december omstreeks tien voor half
zes in de ochtend kreeg de politie een melding van een inbraak
bij een garagebedrijf aan de Aarbergerweg in Rijsenhout. Getuigen hadden een bestelbusje weg
zien rijden. De politie besloot direct op onderzoek uit te gaan. Het
verdachte busje werd gespot op
de Fokkerweg. Via de Beachavenue ging het verder richting de
Rijkerstreek. Bij het talud van de
A4 stopte het busje plotseling,
sprongen er twee personen uit
en gingen er rennend over de A4
vandoor. Agenten gingen op zoek
aan de andere kant van de A4 en
troffen een van de verdachte aan.
Hij probeerde zich verborgen te
houden aan de kant van de sloot.
De tweede verdachte is niet gevonden. Bij controle van de bestelbus werden gestolen goederen aangetroffen. Deze spullen
hoorden, naar later bleek, thuis
in het garagebedrijf. Om het bedrijf binnen te komen hadden de
dieven een toegangsdeur geforceerd. De verdachte is een 27-jarige man uit Amsterdam. Hij is
voor verhoor overgebracht naar
het politiebureau. De politie stelt
een verder onderzoek in naar de
tweede verdachte.
Bron: Politie.nl

Flyers politie
tegen inbraken
Aalsmeer - Aankomende weken
gaat de politie in diverse wijken
en op pleinen in Aalsmeer flyers
uitdelen om inwoners te attenderen op woninginbraken tijdens
de donkere dagen. “Wees alert
op verdachte situaties”, aldus de
politie. “Zie u iets verdachts? Of
heeft u het gevoel dat het niet
klopt? Bel dan met 0900-8844 of
112 bij spoed.” En nog enkele tips
van de politie: Als u Kerst en Oud
en Nieuw niet thuis viert, geef dit
dan door aan de buren zodat zij
een oogje in het zeil kunnen houden. Draai alle deuren goed op
slot en laat een lampje branden.

Aalsmeer - Op vrijdag 15 december heeft de politie in de avond
een alcoholcontrole gehouden
op de Burgemeester Kasteleinweg. Op het gedeelte tussen de
Mensinglaan en de Zwarteweg
(richting Uithoorn) was met een
politiebus met daar omheen rode lampjes een weghelft afgezet, waardoor al het verkeer op
één rijstrook belandde. Hier stonden diverse agenten klaar om de
bestuurders te laten blazen. Ook
is deze avond een alcoholcontrole gehouden op de Zijdelweg in
Uithoorn ter hoogte van de Arthur
van Schendellaan. In totaal hebben de agenten 250 bestuurders
gecontroleerd op alcoholgebruik.
Hiervan bliezen acht bestuurders een zogenaamde P/A indicatie (een of twee glazen alcohol
op). Allen waren al meer dan vijf
of zeven jaar in het bezit van hun
rijbewijs, geen beginnende bestuurders dus, en mochten hun
weg vervolgen. Eén bestuurder
had teveel alcohol gedronken en
mocht niet meer auto rijden. Het
betrof een hardleerse bestuurder, voor de derde maal binnen
vijf jaar betrapt. Deze bestuurder heeft een proces-verbaal gekregen. Verder is nog achter het
stuur kruipen de komende weken
verboden en de bestuurder moet
zich verantwoorden bij justitie.
Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn

Buitenbrandje
snel geblust
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 december
is de brandweer van Aalsmeer
uitgerukt voor een buitenbrand in
de Hornmeer. Om vijf voor een ’s
nachts kwam de melding dat op
de parkeerplaats bij de voetbalvereniging aan de Beethovenlaan
een pallet met kunststof paaltjes
in de brand stond. De brandweer
is snel ter plaatse gegaan en de
brandweerlieden hebben het vuur
geblust. De brand hadden vrijwilligers van het korps Aalsmeer
snel onder controle. De schade
is beperkt gebleven. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Gedacht wordt aan
brandstichting.
Bron: Brandweer Aalsmeer

Brandveilig leven
Goede ontwikkelingen zijn de huisbezoeken die de adviseurs van
brandveilig leven van de brandweer
vorige maand hebben afgelegd in
de wijken Centrum en Stommeer.
Bewoners werden daarbij persoonlijk geadviseerd over brandveiligheid en kregen gratis rookmelders
geplaatst. De brandweer zal deze
actie de komende maanden voortzetten. Inwoners kunnen zich aanmelden bij de brandweer.

Kop-staart op Legmeerdijk
Aalsmeer - Dinsdag 19 december
heeft in de ochtend een flinke aanrijding plaatsgevonden op de Legmeerdijk. Volgens omstanders is
een auto vol in de achterkant van
een andere auto ingereden. Bij de
kop-staart botsing raakten liefst vier

1 Aanhouding na
alcoholcontrole

Blikschade na aanrijding

auto’s flink beschadigd. Er zijn twee
gewonden gevallen. Eén is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft de Legmeerdijk enige tijd afgesloten gehouden
voor sporenonderzoek. Na enkele uren is de weg weer vrij gegeven.

Aalsmeer - Donderdag 14 december heeft in de middag een aanrijding plaats gevonden op de Legmeerdijk nabij de kruising met de
N201. Twee auto’s zijn op elkaar gebotst. Volgens getuige zijn er geen

gewonden gevallen. Beide voertuigen hebben lichte schade opgelopen. De politie doet onderzoek naar
de toedracht van het ongeval.
Foto: Davey Photography/
Rob Franken

Foto: Davey Photography/ Rob Franken

Foto: KaWijKo Media – Vivian Tusveld

Brandweer rukt uit voor
autobrand in Hornmeer
Onderzoek netwerkbeheerder Liander

Aalsmeer - Maandag 18 december
omstreeks 13.30 uur in de middag is
de brandweer opgeroepen voor een
autobrand in het Corellihofje in de
Hornmeer. Het vuur was ontstaan
onder de motormap. De brand-

weer wist de brandende auto snel te
blussen. De schade aan de wagen is
aanzienlijk. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend. Er wordt
nader onderzoek gedaan. Gedacht
wordt aan kortsluiting.

Storing in wijk Stommeer: Nieuwtjes van Brandweer Aalsmeer
Aardedonker in straten
Oefening brandweer en
kazerne als feestlocatie
Aalsmeer - Sinds zondag 17 december is het aardedonker in de
wijk Stommeer. De lantaarnpalen
zijn uit in de Hugo de Vriesstraat,
de A.H. Blaauwstraat, de Mendelstraat, de Linnaeuslaan en onder
andere in de J.P. Thijsselaan. De gemeente laat op haar website weten
dat er een storing is in het openbare verlichting netwerk. De meldingen van diverse inwoners zijn door-

gegeven aan netwerkbeheerder Liander. Zij gaat onderzoeken wat de
oorzaak van de storing is. Hopelijk is
de storing snel gevonden, want de
veiligheid laat te wensen over. Op de
weg, veel fietsers hier, en natuurlijk
wat betreft inbraken in woningen en
schuren. Alle huiseigenaren en -bewoners wordt aangeraden de buitenverlichting, zover deze aanwezig
is, te laten branden.

Aalsmeer - Wie afgelopen maandag 18 december over de Burgemeester Kasteleinweg reed, was
misschien wel getuige van een
zwaar ongeval waar diverse brandweereenheden druk bezig waren
om slachtoffers te bevrijden uit een

groot aantal voertuigen. Gelukkig
voor iedereen betrof het een oefening van de kazerne. Als laatste oefening van dit jaar was een kettingbotsing geënsceneerd. In één van
de auto’s werd illegaal (nep) vuurwerk vervoerd wat een groot ge-

Feest tijdens de ‘Ik hou van Holland’ kerstviering. Foto: www.kicksfotos.nl
vaar vormde voor de bestuurder
vanwege een andere auto welke
in brand stond. Met vier eenheden
was het incident binnen een uur afgehandeld en kon er geëvalueerd
worden.
‘Ik hou van Holland’
Ook in het weekend was het een
drukke bedoening op de kazerne.
Op zaterdagmiddag en avond organiseerde de Aalsmeerse Brandweer Vereniging (ABV) een kerstfeest van zijn leden. De ABV bestaat al meer dan 60 jaar en bestaat uit de (oud)leden van de
brandweer Aalsmeer en heeft als

doel om ‘het saamhorigheidsgevoel
te vergroten’. De vereniging organiseert verschillende evenementen
voor zowel de leden als hun partners en kinderen, waaronder spelletjesavonden, een weekend weg
en sinds een aantal jaar ook een
heus kerstfeest. Dit jaar was het
thema ‘Ik hou van Holland’ en was
een deel van de kazerne omgetoverd tot feestlocatie met typisch
Nederlandse taferelen waaronder
Amsterdamse huisjes, tulpen en
koeien. Er was ook een gastoptreden van ‘Meneer Cheung’ welke de
quiz op geheel eigen wijze leidde.
Het was een zeer gezellige avond.

2e katern
Groot compliment voor organisatie en vrijwilligers!

Docent Wellantcollege de Groenstrook

Overhandiging spel ‘Seks
is meer... Ganzenbord’

Kerstlunch voor ouderen in
The Beach een groot succes
Aalsmeer - Voor de tweede keer
werd de kerstlunch voor ouderen
georganiseerd in The Beach aan
de Oosteinderweg. Het restaurant
werd 15 december de gehele middag gratis ter beschikking gesteld.
Voor de zussen Wil en Ineke Loogman was het de zevende keer al dat
deze bijzondere lunch plaatsvond,
“maar het was weer grandioos.” In
totaal 155 ouderen werden getrakteerd op een viergangenlunch, bestaande uit een soepje, sandwiches,
broodje kroket, kerstbrood, tulband,
chocolaatjes en als kers op de taart;
een advocaatje met slagroom. “Die
kon natuurlijk niet ontbreken. En het
bleef er niet bij een, sommigen wilden zelfs een tweede portie, nou dat
kon worden geregeld. Met behulp
van meer dan veertig vrijwilligers is
het weer helemaal gelukt.”
Alles is door de vrijwilligers verzorgd: van de aankleding in de zaal,
het maken van de gerechten in de
keuken (de brigade aldaar liep gesmeerd), de bediening tot het vervoer van alle ouderen al dan niet
met rollator of rolstoel en uiteraard
het opruimen. “De mensen hebben
er enorm van genoten. Uiteraard
was de kerstman aanwezig, Kees
Markman draaide een, op de leeftijd
aangepast, repertoire waarop gedanst en/of meegedeind kon worden en als klap op de vuurpijl hadden we dorpsgenoot Gerard Joling

bereid gevonden om een half uur op
te treden. Ook belangeloos.”
Shownieuws op SBS6
Ineke kondigde de mystery guest
aan nadat ze vertelde dat Jan Leliveld, die voor deze gelegenheid altijd de muziek verzorgde, enorm gemist zal blijven. Ze had dit jaar een
ander ‘Aalsmeers zangertje’ weten
te strikken. “En we hebben hiermee
zelfs SBS6 gehaald”, vervolgt Ineke. “Bij het programma Shownieuws
had Gerard een item gewijd aan dit
optreden. Presentator Koos kwam
hem ophalen aan de Uiterweg. Dat
is allemaal gefilmd, inclusief zijn
optreden bij ons. De complete video is te zien op onze Facebookpagina ‘Ouderen Aalsmeer’. Daar zijn
ook alle foto’s en nog meer filmpjes
van de middag te aanschouwen.” De
moeder van Gerard was er ook en
at gezellig mee. Er waren zes tafels,
die op kleur waren ingedekt. Iedere
oudere had van te voren een stikker
met een kleurtje gekregen, zodat ze
direct naar hun tafel konden, waar
ook de gastvrouwen met corresponderende kleuren sjaals snel te vinden waren. Zelfs de servetten en de
kerststukken waren op kleur. “Erg
goed bedacht”, volgens vele deelnemers. De sfeer zat er goed in. En de
loterij was meer dan geslaagd. Een
ieder ging naar huis met een prijs.
Ook werd een bosje bloemen uitgedeeld en een amaryllisbol.

Gezellige middag
“Het kon niet op!”, verzuchtten velen. En ook: “Wat was dit een gezellige middag.” “We hebben genoten.
En eindelijk weer eens heerlijk gedanst. En wat was Gerard leuk! En
goed!” De positieve reacties bleven
komen. Toen Ineke, uiteraard ook
namens haar zus Wil, de microfoon
pakte en iedereen bedankte, sprak
ze dan ook de hoop uit: “Zullen
we dit dan volgend jaar maar weer
doen? En zorgt u dat u er allemaal
weer bij bent?”
In deze krant staan ook alle sponsoren die Stichting Ouderen Aalsmeer
enorm wil bedanken. “Zonder hen
hadden we deze fantastische kerstlunch niet kunnen organiseren. Dit
is zó ontzettend leuk om te doen. Al
die blije gezichten.”
Bedankt
Jan en Riet Vrolijk uit Kudelstaart
schreven het volgende ingezonden
stuk: ‘Op vrijdag 15 december werden wij, de senioren, van Aalsmeer/
Kudelstaart uitgenodigd voor een
Kerstlunch in The Beach. Wij werden om 11.30 uur opgehaald waarna we werden ontvangen door een
groot aantal dames onder aanvoering van de Kerstman. Eerst kregen
wij een glas champagne en koffie of
thee. Hierna kwam de soep op tafel.
Iedereen had drie nummertjes gekregen voor een grote gratis loterij
met vele mooie prijzen. Na de eer-

ste ronde kwamen de sandwiches
op tafel en kregen we een lekker
wijntje of een glas fris. Toen kwam
de grote verrassing! Gerard Joling
kwam ons een half uur plezieren
met een optreden. Na een tweede
ronde van de loterij had bijna iedereen een prijs en kregen diegenen
die niets hadden gewonnen een
pakket luxe servetten, er tussendoor
kregen wij nog een broodje kroket.
Hierna kwam er heerlijk kerstbrood
en lekkere tulband op tafel en ter
afsluiting een glaasje advocaat met
slagroom. Bij de uitgang kreeg iedereen nog een boeket bloemen
en een amaryllisbol. Om 16.00 uur
stonden de vrijwillige chauffeurs
weer klaar om ons naar huis te
brengen. We hebben genoten van
een gezellige middag en willen alle
vrijwilligers, sponsoren en iedereen
die hieraan heeft meegewerkt heel
hartelijk bedanken voor deze fantastische middag.”
Het is duidelijk dat de familie spreekt
namens alle ouderen die deelnamen aan deze geweldig Kerstlunch.

Aalsmeer - Voormalig docent van
Wellantcollege de Groenstrook
Marjolein Hottentot heeft donderdag 14 december het officiële eerste exemplaar van haar zelf ontworpen spel ‘Seks is meer… Ganzenbord’ overhandigd aan de teamleider onderbouw van Wellantcollege de Groenstrook. Hottentot heeft
het spel ontwikkeld in samenwerking met ‘Sterk’ (www.olein.nl). Het
doel van het spel is om jongeren te
laten oefenen met praten over relaties en seksualiteit en zo te ontdekken wat hun mening hierover is. Op
deze manier worden zij zich bewust

van wat ze wel of niet willen met relaties en seksualiteit. “Ik heb dit spel
regelmatig gespeeld toen ik nog docent was op ‘de Groenstrook’. Er is
niets mooier dan dit spel nu officieel uit te kunnen geven”, aldus een
trotse Hottentot. “Er zijn al diverse
bestellingen van scholen binnen en
anderen zijn zeer geïnteresseerd.” Er
zijn meerdere versies van het spel,
speciaal gericht op verschillende
leeftijdscategorieën. VMBO-school
‘de Groenstrook’ zal het spel als
doorlopende leerlijn seksualiteit inzetten in lessen Burgerschap in zowel de onder- als bovenbouw.

Marjolein Hottentot (tweede van links) overhandigd het ‘Seks is meer… ganzenbord’ uit aan teamleider Ger Hofmans (uiterst links).

Door Miranda Gommans

BOVENLANDEN

Aalsmeer over Hoop: Samen het leven delen!

Stralend en verrukkelijk kerstdiner
Aalsmeer - Maandag 18 december
stroomde de Studio’s van Aalsmeer
vol met feestelijk geklede gasten die
waren uitgenodigd door Aalsmeer
over Hoop voor een sfeervol kerstdiner in Down Town.
Evenals verleden jaar slaagden de
zes gezamenlijke kerken Oosterkerk, Dorpskerk, Lijnbaankerk, Levend Evangelische Gemeente (Leg)
Alphakerk, en Cama (zij vormen samen Aalsmeer over Hoop) er weer
in om mensen die niet zo makkelijk
contact kunnen maken of een keer
uit eten kunnen gaan bij elkaar te
brengen in een sprookjesachtige
omgeving.
Hen te trakteren op een heerlijk
goed verzorgd kerstdiner. Met alle
eetvoorschriften was rekening gehouden, zodat iedereen kon smullen
van een door kok Juan Cabrera van
Sabor Latino samengesteld menu.
Het voorafje (Avocado met asperges
en garnalen) en de soep (crème van
wortel, paprika en zoete aardappel)
werden door leuke jonge meisjes en
jongens aan tafel geserveerd.
Het hoofdgerecht was een lopend
buffet en kon er naar keuze wor-

den opgeschept (Snoekbaars uit de
Westeinder, tomaten risotto, chutney van pompoen en huisgemaakt
aardappel gratin). De assistente van
de kok benadrukte dat alles met
liefde was gekookt en dat werd geproefd. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt, wat een keuze en wat is
het lekker allemaal.” Velen bezochten het buffet voor een tweede maal
om met een bordje vol weer naar
hun tafel te gaan waar het er meer
dan gezellig aan toe ging.
Hoogblond en diepzwart
Bij binnenkomst speelde pianist
Bertus Buijs prettige achtergrondmuziek, branden de kaarsen op de
tafel, straalden de honderden lichtjes in de kroonluchters. Waren de
tafels prachtig gedekt en de stoelen sjiek omkleed. Alle gasten (honderddertig in totaal) droegen een
badge met hun naam. Zo werd iedereen gekend en zat Yousef naast
Nicky. Hoogblond en diepzwart, met
of zonder hoofddoek spraken en
lachten met elkaar.
In het begin nog wat schuchter
maar al snel was het de sfeer die

iedereen zich vrij liet voelen. Even
weg van alle beslommeringen. Voor
de vele aanwezige kinderen waren
er stiften, kleurboeken en materiaal
om bij elkaar de mooiste combinatie
haarvlechtjes te maken.
Een eigentijds kerstverhaal
Bij kerst hoort een verhaal en dat
werd dit keer niet voorgelezen maar
uitgebeeld door twaalf leden van de
verschillende kerken. Wie goed luisterde hoorden allerlei grapjes die
waren toegepast op deze tijd. Want
2000 jaar geleden waren er echt nog
geen mobieltjes die aangaven: Bestemming bereikt!
Vooral de jongste gasten vonden
het kindje in de kribbe prachtig, zij
schaarden zich om het povere houten kistje en keken en luisterden vol
bewondering naar zangeres Lisanne die zichzelf op de gitaar begeleidde. Zij werd bijgestaan door Jordi, hij nam het pianospel over van
Bertus Buijs.
Samenbrengen van mensen
Verleden week voerde toneelgroep
Kudelstaart samen met Davanti een kerststuk op waarin een nukkige koning maar niet in staat was
om het ware kerstgevoel te ervaren.
Wanneer de koning nu naar deze
kerstviering was gekomen dan had
hij meteen begrepen wat kerst eigenlijk betekent: Het samen brengen van mensen ongeacht welk geloof dan ook.
Hoop geven
Voor dit kerstdiner bestond veel animo, naast alle inspanning van de
gezamenlijke kerken werkte ook de
gemeente, veel particulieren, Dorcas, particuliere bedrijven en de
Studio’s Aalsmeer mee om dit hartverwarmende feest mogelijk te maken. Gert Bor - de stuwende kracht
achter dit bijzondere evenement had genoten van alle voorbereiding
en spontaan aangeboden hulp en
nu hij iedereen zo zag stralen en blij
zijn wist hij: Zo kunnen wij hoop bieden en het leven delen!
Contact houden
Tijdens het toetje (een luchtige mousse en een specialiteit van
de kok) was het tijd voor het doen

van een wens. Dit keer was er geen
wensboom maar een echte schatkist. Want men kon niet alleen zelf
iets vragen, maar ook iets aanbieden. Gert Bor: “Met deze avond
houdt ons contact met onze gasten niet op. Wij hopen de wensen
in vervulling te kunnen laten gaan.
Verleden jaar kregen wij het verzoek: Ik wil zo graag eens wandelen. Wij vonden twee vriendinnen
die het leuk vonden om samen te
gaan wandelen. Hieruit is nu een
hechte vriendschap ontstaan. Er
was een wens: Ik zou zo graag het
Rijksmuseum bezoeken. Ook deze
wens ging in vervulling. Een jongen
die graag extra bijles wilde, ook dat
hebben wij via een leerkracht kunnen regelen. De eerste week van januari worden alle verzoeken en aanbiedingen bekeken, wij hopen mensen aan elkaar te kunnen koppelen
via de kerken of via de samenleving.
Door met elkaar naar buiten te treden ontstaan er mooie waardevolle contacten.”
Veilig weer thuis
Even na negen uur was het kerstdiner voorbij. Er waren alleen maar
blije gezichten te zien. De auto’s van
de CDA raadsleden stonden hun
passagiers op te wachten om hen
veilig thuis te brengen.
Weer op weg naar huis kwam ik
Bernard, één van de enthousiaste vrijwilligers, tegen. Ach wat had
hij ook genoten van al die blije gezichten en nog het meest van de
drie daklozen die nu gelukkig tijdelijk een onderkomen hebben gevonden. “Voor hen was dit kerstdiner het mooiste wat hen was overkomen.”

“Ilex hoort absoluut bij de kerst”
Ilex hoort absoluut bij de kerst en is
ontzettend bovenlanden. Ik ben er
gek op en als ik in de zomer langs
de akkers vaar en de groene bessen
zie, begin ik al te genieten. In het
najaar, wanneer ze rood zijn en nog
vol blad, weet ik dat het goed komt
en er met de kerst weer mooie Ilex
is. De meeste mensen noemen ze
rode bessen. Vroeger was hulst populair, maar dat was meer blad dan
bes. De Ilex verticillata, waar we het
hier over hebben, wordt in Aalsmeer
Oost en aan de Uiterweg nog volop gekweekt. De kale takken met de
helderrode bessen komen prachtig
uit in bloemstukken, maar ook in
een vaas. Ze zijn bovendien wel een
maand houdbaar, als je ze maar niet
boven de verwarming zet. Het helpt
trouwens om ze af en toe met water
te besproeien, dan blijven ze lekker
fris en fruitig. Het is dus niet zo gek
dat ze steeds populairder worden.
In Aalsmeer wordt al heel lang Ilex
gekweekt. Vochtige grond is een
absolute voorwaarde en die hebben we in het bovenlandengebied genoeg. Ze passen goed bij
de teelt van seringen en sneeuwballen op akkers van veengrond. Ze
zijn bovendien goed winterhard, Ilex
krijg je er niet zomaar onder. Daar
houd ik wel van. Karlo Buys kweekt
prachtige Ilex en praat er met passie
over. De takken moeten op het juiste moment geknipt worden. Als je
iets te laat bent, groeien de takken
door, maar niet de bessen. Dat wil
Karlo niet, mooie volle rode bessen,

daar gaat het om. Een bos van de
beste kwaliteit weegt vijf kilo en dat
komt door de vracht rode bessen.
Ilex is net als de sering een twee jarige teelt. Dat houdt in dat het eerste
jaar de takken groeien en dat het
tweede jaar bloemen (bessen) op
zijtakken aangemaakt worden. De
kweker heeft dus altijd maar de helft
van zijn gewas voor de verkoop. Er
zijn wel bijen nodig om de vrouwtjes
struiken te bevruchten. Daar groeien de rode bessen aan, de mannetjes struiken blijven groen.
Stichting De Bovenlanden Aalsmeer
zorgt er voor dat percelen land van
kwekers die in de laatste 20 jaar gestopt zijn, behouden zijn gebleven
als teeltland of cultuurland zoals
ook wel gezegd wordt. Ik denk dat
de teelt van Ilex in Aalsmeer weer
een periode van groei tegemoet
gaat. Zowel in Oost als aan de Uiterweg worden er landjes gepacht van
de stichting voor de Ilex teelt. Ik vind
het wel belangrijk dat dit zo gebeurt.
Karlo Buys huurt bijvoorbeeld meerdere percelen van De Bovenlanden
voor zijn Ilex. Ik kan me geen kerst
voorstellen zonder die in Aalsmeer
gekweekte rode bessen.
Graag hoor ik een reactie van jullie
op bob@bovenlanden.nl.

Janna van Zon

Nieuw: Koffieochtend voor
55+ in het Middelpunt
Aalsmeer - Op vrijdagochtend
biedt buurtvereniging Oostend een
nieuwe activiteit aan, een koffieochtend voor iedereen vanaf 55 jaar van
10.00 tot 12.00 uur. Het eerste uur
wordt koffie, thee of chocomelk gedronken voor 1,25 euro per kopje.
Er wordt dan heerlijk met elkaar de
afgelopen week bijgepraat. Daarna om ongeveer 11.00 uur wordt er
een spelletje gespeeld, bijvoorbeeld

klaverjassen, sjoelen, rummicup of
eventueel een ander spel. Voor deze koffieochtend hoeft men geen
lid te zijn van de buurtvereniging.
Er wordt een bijdrage van 2,50 euro per keer gevraagd.
Lid worden van de buurtvereniging
kan voor 10 euro per jaar bij automatische overschrijving. Voor hen
die contant willen betalen, wordt 11
euro in rekening gebracht. De eer-

ste vrijdagochtend is in het nieuwe jaar, op 5 januari. Voor informatie kan contact opgenomen worden
met mevrouw M.G. Dolk via 0297329813. Deelnemen aan de andere activiteiten van Oostend is voor
leden gratis. Zo wordt eens in de
veertien dagen op donderdagmiddag een ouderensoos georganiseerd, waar klaverjassen en rummicup op het programma staan. De
speelmiddag begint om half twee
en is om ongeveer vier uur/half vijf
afgelopen. Alle activiteiten vinden
plaats in het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat 55.
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kinder- en jeugd
Atletiek, cross competitie

Kennis maken met technologie

Jeugd AV Startbaan in de
modder in Landsmeer
Amstelland - Op zaterdag 16 december vond in ’t Twiske in Landsmeer alweer de tweede wedstrijd
uit de regio cross competitie plaats.
De sneeuw en de regen van de afgelopen week hadden ervoor gezorgd dat het parcours op sommige plaatsen veel weg had van een
parcours voor een ‘mudrun’. Gelukkig was het afgezien van een enkele bui de hele dag droog. De ruim 70
pupillen en junioren van AV Startbaan hadden er veel zin en zouden
gaan proberen om allemaal zo hoog
mogelijk te eindigen om zodoende
nu al een plaats in de finale op 16
maart in Soest veilig te stellen. De
tweede editie dus van de jeugd van
AV Startbaan in hun ‘road to Soest’.
Deze keer over drijfnatte grasvelden, heuvelachtig terrein en vooral veel modder, heel veel modder en
afstanden van 600 tot 4000 meter.
Junioren en pupillen
Bij de oudere junioren startte alleen
Koen bij de A junioren. Hij werd vijfde en lijkt al zeker van Soest. Ook
bij de jongere junioren veel afwezigen, veelal door ziekte. Laura werd
heel knap 13e bij de meisjes D2 junioren. Fanny werd achtste bij de
meisjes D1 junioren. Gelukkig bleven beide meisjes en de overige
Startbaan meisjes overeind in de
laatste scherpe bocht op het 1500
meter parcours. Vele andere junioren gleden daar onderuit. Laura en
Fanny kunnen alvast van Soest gaan
dromen.
De meisjes mini’s (Evelien, Ziva en
Sibel) van AV Startbaan eindigden
weer bij de eerste 10 in het klassement, waar de jongens deze keer
een aantal plaatsen lager eindigden
dan bij de eerste cross (Stef en Samuel). Alle mini’s lijken al zeker van
de finale in Soest. Bij de jongens C
pupillen een goede start van Leon
en Maximilian die beiden in de top
10 eindigden. Bij jongens B pupillen

eindigen Jarit en Philip hoog in de
top 10. Alleen Lauren eindigde weer
hoog in het klassement (6e) bij de
meisjes B pupillen en is ook al zeker
van de finale.
Zowel de jongens A1 pupillen als de
meisjes A1 pupillen zijn als team zeker van de finale. Sophie, Nora en
Evelien eindigden vlak na elkaar in
de top 10 en werden afgetekend
eerste in het ploegenklassement.
Manuel werd zelfs derde en zorgde
zo samen met de rest van de ploeg
voor een prima resultaat. Bij de jongens A2 pupillen ontbrak gangmaker Niels. Florian en Koen eindigden echter heel knap in de top 10
en zorgden er zo samen met Tobias
voor dat de jongens eerste werden
in het ploegenklassement. Bij de
meisjes A2 pupillen eindigde Maxime op een hele knappe vijfde plaats.
Heel veel pupillen en junioren lijken
al zeker van de finale, waar anderen bij de volgende wedstrijd op 27
januari in Hilversum nog de nodige
strijd moeten leveren om te mogen
afreizen naar Soest op 16 maart.
Naast alle prestaties was het vooral
weer een leuke, gezellige en sportieve middag in Landsmeer.
Meisjes A1 op weg naar de eerste
plaats in het ploegenklassement.

Naar dwergen zoeken in
het Bos met Sneeuwwitje
Amstelland - Zoek op woensdagmiddag 27 december om 12.00 uur,
13.30 uur of 15.00 uur samen met
Sneeuwwitje naar de dwergen in
het Bos. Ze kennen alle dieren in het
Bos. Ontdek waar de dwergen wonen, wat ze eten en welke liedjes ze
zingen. Onder leiding van Natuur is
een Feest. Voor kinderen van 2 tot 8
jaar en (groot)ouders en/of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50
euro per volwassene. Duur: 1 uur.

wassene. Duur: 1 uur en de start is
bij De Boswinkel. Aanmelden voor
beide activiteiten via 020-5456100,
via www.amsterdamsebos.nl of in
De Boswinkel aan Bosbaanweg 5.
Openingstijden: dinsdag tot en met
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Tweede workshop Waag
Society voor kinderen

In de prachtige RK kerk Sint Jan kon afgelopen zondag 17 december genoten worden van het jaarlijkse kerstconcert. Dit keer verzorgt door muziekvereniging Flora, kinderkoor De Kudelkwetters en zangkoor Cum Ecclesia. Na het
concert werd op het kerkplein gratis chocolademelk en glühwein geschonken.
Voor komend weekend worden bezoekers uitgenodigd voor de (kinder)kerstdiensten. Foto: www.kicksfotos.nl

Kerstnacht vieren in Sint
Jan kerk met kinderen
Kudelstaart - In RK kerk Sint Jan
Geboorte aan de Kudelstaartseweg zijn op zondagdagavond 24 december twee vieringen voor kinderen. Om 17.00 uur is er ‘Kindje wiegen’. Voor de allerkleinsten wordt
het kersttoneelstuk ‘Herder Jesse’
gespeeld door kinderen. Tussendoor worden bekende kerstliedjes
gezongen. In deze viering, die ongeveer dertig minuten duurt, is geen li-

turgie. De deur van de kerk gaat om
16.45 uur open.
Om 19.00 uur begint de Kerstnacht
Gezinsviering. In deze kindvriendelijke viering wordt ook hetzelfde
kersttoneelstuk gespeeld. Verder is
in deze viering wel liturgie. Het kinderkoor De Kudelkwetters zingt in
deze viering van ongeveer zestig
minuten. Iedereen is van harte welkom in de RK kerk Sint Jan.

Voorstellingen ‘Ollie Trollie’
in het Poppentheater

Amstelveen - Op zondag 24 en
woensdag 27 december om 14.30
uur speelt De Vliegende Koffer de
voorstelling ‘Ollie Trollie en Mannetje Lampekap’. Ollie Trollie is terug
in het theater met een gloednieuw
avontuur. Ollie Trollie is bang voor
licht. Dat is niet heel gek voor een
trol, maar wel lastig. Als Ollie’s oma
hulp nodig heeft, maakt het plagerige mannetje Lampenkap het Ollie
wel heel erg moeilijk. Gelukkig steken zijn nieuwe, bijzondere vrienden Ollie de helpende hand toe. De
avonturenreis van de lieve grappige Ollie Trollie is geschikt voor alle
mensjes en mensen vanaf 3 jaar die
van sprookjes houden.
Meneer B. en Graaf Rucola
Op donderdag 28 december om
14.30 uur brengt de Amstelveense acteur Martijn Donders weer
een grappig nieuw avontuur van
Meneer B. Over griezelen, angst
voor het onbekende en vooroordelen. Tegenover het huis van Meneer B. staat een oud kasteel. Sinds
een paar weken woont er een nieuwe buurman, Graaf Rucola. Meneer
B. vindt het maar een rare snuiter.

Hij heeft altijd zwarte kleren aan en
praat met een grappig accent. Maar
het meest opvallend zijn wel zijn
twee lange hoektanden. Waar komt
Graaf Rucola vandaan? En waarom
is Meneer B. een beetje bang voor
hem? Op een dag vraagt zijn buurman hem om op de plantjes te passen terwijl hij op reis is naar het buitenland. Een prima kans om eens
rond te snuffelen in het vreemde
huis! Is die buurman wel echt zo
eng? Voor alle voorstellingen geldt
de toegangsprijs 8,50 euro. Reserveren kan via 020-6450439, info@
amstelveenspoppentheater.nl of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

in januari 2018 van start gaat, maken de kinderen op een speelse wijze kennis met verschillende blaasinstrumenten. Ze leren hoe je geluid
uit een trompet krijgt, hoe moeilijk
het is om saxofoon te bespelen en
hoe je een eigen liedje kunt maken.
Aan het eind van de workshop weten de kinderen van toeten en blazen. Als je weerbaar bent kun je omgaan met elke moeilijke situatie in
je leven. Hoe leer je dat dan? Dat
wordt duidelijk gemaakt door Ron
van Raaphorst van ‘Meer dan Judo’. Elke schoolvakantie organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, De Binding en Team Sport service Haarlemmermeer op vrijdag de Combifun vakantie activiteit. Tijdens deze middag kunnen kinderen in de
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar op
een leuke en actieve manier kennis
maken met cultuur, sport en welzijn. Deze activiteit op vrijdag 5 januari begint om 13.30 uur, duurt tot
16.30 uur en is in Proosdijhal, Edisonstraat 6, Kudelstaart. Inschrijven
is vanaf nu mogelijk via www.debinding.nl/agenda. De kosten zijn 6 euro bij voorinschrijving en 8 euro aan
de deur. Er is plek voor 60 kinderen.

het daarbij steeds vaker ook om het
stimuleren van creativiteit met nieuwe technieken, beter bekend als de
21ste eeuwse vaardigheden”, aldus
Gertrude Hoogendoorn, manager
Educatie en Programmering bij de
bibliotheek.
De workshops zijn op woensdag 3
en donderdag 4 januari van 12.30
tot 14.30 uur en van 15.00 tot 17.00
uur. Leeftijd: 6+ Prijs: leden 10 euro
en niet-leden 15 euro. Kaartjes zijn
online te reserveren via www.debibliotheekamstelland.nl en verkrijgbaar in de Amstelland bibliotheken.
Twee deelnemers met het eindresultaat van de workshop in herfstvakantie.

Verkoop cupcakes en bakmixen

Kudelstaart - De leerlingen van het
Alkwin Kollege in Uithoorn hebben
samen met hun school de uitdaging
aangenomen om zich in te zetten
voor ‘Day for a Change’. Deze Stichting leert kinderen en jongeren bewuster omgaan met geld, maar stimuleert ook ondernemerschap en
creativiteit bij jongeren, om zo daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan
een rechtvaardiger wereld.
Ondernemersplan
De leerlingen zijn vervolgens in
groepjes aan de slag gegaan met
een echt ondernemersplan. De
winst die ze uiteindelijk met dit eigen bedrijfje gaan maken, is bedoeld voor ondernemende mensen
in ontwikkelingslanden. Deze mensen kunnen dan met hun hulp zelf
ook een microkrediet krijgen om
daarmee hun leven aanzienlijk te
verbeteren.

en-klare bakmixen gekocht worden, om zo zelf overheerlijke kerstcupcakes te gaan bakken. De meiden hopen door een slimme ondernemingsstrategie, maar vooral door
zoveel mogelijk van deze overheerlijke cupcakes en bakmixen te verkopen, Micro-krediet-Ondernemer
van het jaar te worden. Alle ondernemingsplannen zullen namelijk
door een professionele vakjury worden beoordeeld, waarna de leerlingen kans maken op deze eretitel.
Maar ze zijn het allen wel eens: “dat
iets terug kunnen doen voor mensen die het minder hebben” de belangrijkste drijfveer is. Mensen die
dol zijn op overheerlijke cupcakes
en iets goed willen doen voor een
ander, zijn dus op 23 en 24 december van harte welkom op het Amstelplein in Uithoorn.

‘Cupcake’ Isa Verzeilberg
Ook Isa Verzeilberg (winnares 2016
van het populaire Zapp-televisieprogramma CupCakeCup) heeft
zich samen met een aantal klasgenoten ingezet voor het goede
doel. De Kudelstaartse gaat op zaterdag 23 en zondag 24 december samen met Nada, Kim, Hester
en Nina overheerlijke, zelfgebakken cupcakes verkopen in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn.
Ook kunnen bij deze dames kant-

Voor jeugd 6 tot en met 12 jaar

Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 5 januari wordt weer een nieuwe editie
van Combifun georganiseerd door
De Binding, Cultuurpunt Aalsmeer
en Team Sportservice Haarlemmermeer. Wat sport betreft is dit keer
Freerunning aan de beurt. Bij deze sport is het de bedoeling om zo
sierlijk mogelijk over obstakels te
springen en om van het ene obstakel naar het andere te springen. Dit is een risicovolle sport. Het
is daarom belangrijk om de basistechnieken te beheersen. De basistechnieken worden aangeleerd tijdens de workshop freerunnen tijdens CombiFun door de trainers
van de Freerun University uit Uithoorn. De gymzaal wordt omgetoverd tot springhal, waar je de beginselen leert veilig over kasten,
banken, bruggen en andere obstakels te springen. Ook kinderen die
al kunnen freerunnen, zijn meer dan
welkom. Zij gaan dan net weer een
stapje verder. Bij het cultuur onderdeel gaan de deelnemers deze keer
aan de slag met het ‘Ontdek je talent op een blaasinstrument’ project.
Onder leiding van de dirigent van
het ‘Aalsmeers Jeugd Orkest’, wat

Amstelland - Na de eerste succesvolle workshop in de herfstvakantie bieden de Bibliotheek Amstelland, Rabobank Amstel & Vecht, Gemeente Amstelveen en Waag Society uit Amsterdam ook in de kerstvakantie kinderen de gelegenheid om
op speelse wijze kennis te maken
met nieuwe digitale technologie in
een zogenaamde ‘maakplaats’. In de
herfstvakantie hebben vier groepen
enthousiaste kinderen hun eigen
tas ontworpen passend bij het Kinderboekenweekthema ‘Griezelen’.
Tijdens de kerstvakantie wordt het
over een andere boeg gegooid en
kunnen kinderen van zes jaar en ouder in de bibliotheek op het Stadsplein op dinsdag 3 en woensdag 4
januari met een vinylsnijder hun eigen sticker maken en een nieuwe uitvinding doen met de Makey
Makey. Met de Makey Makey kun
je functies van de computer overnemen met twee draadjes. Je kunt
dan elk onderwerp naar keuze, zoals een banaan of een knuffel, op
je computer aansluiten. En vervolgens een spelletje doen op je eigen ‘banaantoetsenbord’. “De Bibliotheek Amstelland heeft de ambitie een krachtige partner te zijn voor
scholen en andere organisaties om
educatieve, culturele en innovatieve
programma’s aan te bieden. Naast
leesplezier en mediawijsheid gaat

CupCakeCup-winnares Isa in
actie voor Day for a Change

Hutten bouwen
En ga je mee hutten bouwen op
woensdag 3 januari om 12.00 uur,
13.30 uur of 15.00 uur? Je leert verschillende manieren om een hut te
maken. Een hut om in te wonen en
in te verbergen voor wilde dieren.
Voor kinderen van 5 tot 12 jaar en
groot)ouders/begeleiders. Kosten 5
euro per kind en 2,50 euro per vol-

Freerunnen, op instrument
spelen en judo bij Combifun

krant

Aalsmeer verdedigster Thirza speelde weer een super goede wedstrijd.

Voetbal dames

Derde bekerzege MO17-1
Aalsmeer - De FC Aalsmeer MO171 meiden speelden afgelopen zaterdag thuis de derde Zwaluwen
jeugdbeker wedstrijd tegen de meiden van Alliance ’22 SV MO17-2 uit
Haarlem. Binnen vijf minuten kreeg
Aalsmeer een vrije trap, ruim buiten
het Alliance doelgebied. Spits Nienke schoot de bal loepzuiver door
de Alliance muur en verraste hiermee de Alliance keepster: 1-0. Rond
de dertigste minuut kreeg Alliance
een strafschop vanwege een handsbal van een Aalsmeer verdedigster
in het strafschop gebied. Aalsmeer
keepster Sam dook de goede hoek
in, maar kon het Alliance schot niet
keren: 1–1. Tot de rust werd er door
beiden teams niet meer gescoord.
Na de rust kregen de toeschouwers
langs de lijn een boeiend schouwspel te zien. Beide teams wilden
winnen om door te mogen bekeren.
In de achttiende minuut na rust brak
een snelle Alliance aanvalster door

de Aalsmeer verdediging en scoorde via de paal: 1–2. Aalsmeer aanvalster Kim is ook snel en zij liet in
de zesentwintigste minuut na rust
de Alliance verdedigsters haar hielen zien en gaf de Alliance keepster geen schijn van kans: 2–2. Het
spel golfde nu heen en weer, maar
kansen werden tot nu toe niet benut. Zeven minuten voor tijd kreeg
Aalsmeer weer een vrije trap. Spits
Nienke schoot de bal keihard door
de muur, maar recht op de Alliance keepster af. De Alliance keepster
dacht de natte bal (door de regen)
wel te kunnen vangen, maar de bal
glipte door haar handen heen in het
doel: 3–2.
De laatste minuten waren nog spannend maar de Aalsmeer verdediging
hield stand! Door deze overwinning
gaan de Aalsmeer meiden door naar
de volgende beker ronde. Super gedaan meiden!
Verslag en foto: Ruud Meijer

Nog spannend aan de top
van het jeugdschaken
Aalsmeer - Vrijdag 15 december
was alweer de dertiende ronde van
het jeugdschaken bij AAS. De vijftien jeugdspelers trokken zich niets
van aan van dit ongeluksgetal en
hadden ‘gewoon’ les en speelden
weer een spannende ronde. Luuk is
weer helemaal terug van zijn dipje
en versloeg concurrent Christiaan in
een direct duel. Daarmee kwam Jasper weer dichter bij Christiaan door
Sam te verslaan. Luuk is nu twee
punten los van Christiaan, maar het
blijft spannend in de top. Stijn deed

goede zaken door Robert te verslaan
en ook Konrad blijft voorin het peloton door winst op Rune. Vlak daarachter is Niek die Dylan versloeg.
Ook Marien handhaafde zich in dit
groepje door van Kevin te winnen.
Lager op de ladder versloeg Bryan Rink en Kai was jammer genoeg
uitgeloot. Vrijdag 22 december aanstaande is er de jaarlijkse gezellige
spelletjes avond voor de kids en leraren. Kom dus allen, leerlingen van
AAS! Laatste AAS avond van 2017.
Door Ben de Leur
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Kerstverhaal 2017 Gerard Zelen

De grote
bruine koffer
Aalsmeer - Terwijl de kleine Jeroen een grote bruine koffer
achter zich aansleept, slaat de deur van zijn huis met een venijnige klap achter hem dicht. Met een onrustige blik in haar
ogen, staart zijn moeder hem van achter het raam na: “Hij zal
toch niet echt weglopen?”
“Welnee”, lacht zijn ‘huurvader’ geruststellend. “Die is zo weer
terug als het donker wordt.”
“Mooi niet”, dacht Jeroen en zonder ook nog maar een keer
om te kijken, sleurde hij zijn bruine koffer verder mee de straat
over. Zwaar was hij wel. Maar thuis wonen bij zijn moeder
en zijn nieuwe ‘huurvader’ was ook best zwaar. “Ga je geluk
maar ergens anders zoeken als je het hier thuis niet meer naar
je zin hebt”, had zijn ‘huurvader’ die ochtend tegen hem geschreeuwd. Stampvoetend was Jeroen toen naar zijn kamertje gegaan. Boos om al het onrecht wat kinderen zoals hij werd
aangedaan, besloot hij om ergens anders te gaan wonen. “Ga
je weg?”, had zijn moeder hem nieuwsgierig gevraagd, toen
ze zag dat Jeroen al zijn speelgoed uit zijn speelkoffer op de
grond gooide. “Ja, voor altijd!”
Met veel kabaal bonkte even later de grote bruine koffer van
tree naar tree de steile trap af naar buiten. “Kan het niet wat
zachter?”, brulde de buurman van het benedenhuis naar boven. Hij had altijd wat, verzuchtte Jeroen. Spelen voor zijn voordeur mocht niet. Fietsen op de stoep mocht niet. Zelfs weglopen mocht niet!
Daar staat de kleine Jeroen, midden in de grote mensenwereld, met alleen zijn bruine speelkoffer naast hem op de grond.
Zo te zien heeft hij niet het beste weer uitgekozen om weg te
lopen. De regen komt met bakjes en kommetjes uit de hemel.
Met hun kragen hoog op en half weggedoken achter hun paraplu’s vliegen de mensen hem links en rechts haastig voorbij.
Jeroen moet goed oppassen dat ze hem niet pardoes omver lopen. Mopperend kijkt hij ze na: “Zie je wel, dat niemand kinderen ziet staan.” Het begint nu niet alleen harder te regenen,
maar ook de wind doet er nog een stevig blaasje boven op. Iedereen heeft de grootste moeite om zijn paraplu goed in bedwang te kunnen houden. Om voor het beestenweer te schuilen, duikt Jeroen weg in het portiek bij schoenmaker Leer. Zittend op zijn bruine koffer kijkt hij even later vanuit zijn veilige schuilplaats geamuseerd naar het gevecht tussen de paraplu’s en de wind. Eigenlijk is het vanaf het begin een ongelijke
strijd geweest en het duurt dan ook niet lang of de harde wind
weet enkele paraplu’s los te rukken uit de handen van hun verbouwereerde eigenaren. Jeroen komt nu ogen te kort. Zo ver
hij maar kan kijken ziet hij overal paraplu’s in de lucht hangen. Gehuld in allerlei kleuren van de regenboog zoeken ze als
leeglopende ballonnen zigzaggend een weg omhoog. Duizelig
geworden door al het vlieggeweld om hem heen, sluit hij vermoeid zijn ogen. Voor even is Jeroen het zicht op de werkelijkheid verloren. Als de regen is weggetrokken komt Jeroen voorzichtig uit zijn schuilplaats tevoorschijn. Verward door alles wat
er de afgelopen uren is gebeurd, kijkt hij nog wat verdwaasd
om zich heen. Zo ver hij maar kan kijken zijn alle straten leeg.
Zelfs de mensen lijken te zijn verdwenen. Jeroen waant zich in
niemandsland. Veel tijd om na te denken krijgt hij niet. Plots, uit
het niets, valt er een gele paraplu vlak voor hem op de grond.
Argwanend kijkt hij om zich heen en net op het moment dat
hij de paraplu wil oprapen steekt er een flinke wind op. Geschrokken voelt Jeroen dat hij met paraplu en al langzaam omhoog wordt getrokken door de wind. Nog net op tijd kan hij zijn
speelkoffer vanaf de grond mee de lucht intrekken. Bungelend
met in zijn ene hand de paraplu en de andere zijn bruine koffer, vliegt hij steeds verder weg van zijn huis.
Bezorgd staat zijn moeder voor het raam: “Waar zal hij uithangen?”
“Kijk meester, daar vliegt Jeroen!” Opgewonden wijzen de kinderen naar hun schoolkameraadje, als ze hem ineens boven
hun school aan een gele paraplu zien hangen. Nieuwsgierig
kijkt bovenmeester Roeps omhoog wat er nu weer boven zijn
hoofd hangt. Met een rood aangelopen gezicht van opwinding, maar vooral van woede over het onverwachtse spijbelgedrag van een van zijn leerlingen, steekt hij zijn rechterwijsvinger alarmerend omhoog: “Jeroentje Kramer, kom onmiddellijk
naar beneden. Het speelkwartier is afgelopen, ook voor jou!”
Net zoals alle voldoendes op het schoolrapport van Jeroen,
verwaaien ook deze woorden van bovenmeester Roeps onmiddellijk weer in de wind. Terwijl hij hangend aan de grote gele paraplu langzaam hoog in de lucht wegdrijft van zijn school,
zwaaien en roepen zijn vriendjes hem nog lang na vanaf het
schoolplein: “Vlieg ze lekker, Peter Pan.”
Aangewakkerd door de stormachtige wind, vliegt de gele paraplu gevaarlijk in de richting van de dorpskerk. Door de spanning heeft Jeroen eerst niets in de gaten, tot dat hij plots ziet

dat een aanvaring met de torenspits niet meer te vermijden is.
Angstig om wat er komen gaat, knijpt Jeroen nu nog steviger
in het handvat van de gele paraplu. Te laat!
Als een anker van het schip trekt het gekrulde handvat van
de paraplu met veel lawaai zich vast aan de tijdwijzers van de
kerkklok. Door de hevige klap die erop volgt wordt Jeroen alle kanten opgeslingerd. Met een noodsprong kan hij zich ternauwernood vastklampen aan de gouden windhaan, die fier
boven op de toren met alle winden mee waait. Nadat Jeroen
zichzelf in veiligheid heeft gebracht, kijkt hij opgelucht om zich
heen. Het enige geluid wat hij hoort is het klapperen van het
scherm van de gele paraplu, dat als een onwillig kind tegenspartelt in de wind. In de verte stapelen witte cumuluswolken
zich op. Als witte plukken watten schuiven ze voor de azuur
blauwe hemel. Hoe vaak heeft hij liggend op de grond niet samen met zijn vader gekeken naar voorbij drijvende wolken. Ze
fantaseerden dan welke figuren ze erin zagen. Soms dartelende lammetjes en dan weer angstaanjagende wolkenmonsters.
Telkens opnieuw, hoe snel de figuren ook kwamen of verdwenen, steeds veranderden de wolken in andere gedaantes. Als
Jeroen even later uit zijn dagdroom ontwaakt, kijkt hij speurend
om zich heen, op zoek naar zijn bruine koffer.
“Zoek je deze?” Uit het niets duikt nu een vaag ‘verschijnsel’
op. Omringd met een aura van wit licht kijkt het Jeroen aan:
“Wees niet bevreesd, ik ben je gids.” Met een wijds gebaar door
een van de doorzichtige uitgestrekte vleugels, nodigt het engelachtige wezen Jeroen uit om te volgen. Nadat hij zijn bruine koffer veilig in zijn armen sluit, volgt Jeroen gedwee. Af en
toe kijkt het ‘verschijnsel’ om naar de kleine metgezel en glimlacht liefdevol. Terwijl ze zwijgend de tocht voortzetten, gebeurt
er onverwachts iets vreemds. Het is net of het engelachtige
wezen plots in een draaikolk van een rondtollende luchtstroom
is beland. Met de kracht van een kleine tornado ontwikkelt de
wervelwind zich zo sterk, dat het witte verschijnsel al snel oplost in kleine wegdrijvende wolkjes. Even snel als de witte wolk
zich voor de ogen van Jeroen heeft ontwikkeld tot een engelachtige wezen, zo onverwachts en snel verdwijnt hij ook weer
in het niets. Maar de rust en de stilte duurt voor Jeroen maar
voor even. Opnieuw drijft er een nog grotere witte cumuluswolk zijn kant op. Als de wolk dichtbij is gekomen, voelt Jeroen de waterdruppels ervan in zijn gezicht. Geschrokken doet
hij een stap naar achter als plots het silhouet van een immens
groot wit paard zichtbaar wordt. Bovenmeester Roeps vertelde
in de klas altijd over mythische dieren. Ook over de eenhoorn.
Sinds de oudheid werden ze beschreven met een lange puntige spiraalvormige hoorn op z’n hoofd. De eenhoorn zou veel
magische krachten bezitten. De hoorn zou ziektes genezen en
het giftigste water zuiveren. Wapperend met zijn lange witte
manen buigt de eenhoorn voorover naar Jeroen. Met een uitnodigend gebaar kijkt het dier hem aan: “Spring op mijn rug,
we gaan.” Nadat Jeroen zijn koffer tussen zijn bovenlichaam
en de schoft van het dier heeft vastgeklemd, houd hij de lange manen stevig vast. Opgejaagd door de stormwind, vliegen
ze even later door de ijle lucht. Dit is het snelste paard dat Jeroen ooit gezien heeft. Ergens had hij gelezen, dat Sleipenir, de
achtbenige hengst uit de Noorse mythologie, het snelste paard
zou zijn van de wereld. Maar daar gelooft hij nu helemaal niets
meer van. Deze eenhoorn is wel duizend keer sneller. Steeds
harder en harder gaan ze. Het lijkt of de eenhoorn op hol is geslagen. Jeroen moet alle mogelijke moeite doen om op zijn rug
te blijven zitten, laat staan niet zijn koffer te verliezen. Maar dit
is niet het enige gevaar wat er dreigt. Uit de verte drijft, opgestuwd door een harde stormachtige wind, een donkere wolk
Jeroens kant op.
Hij had het niet zien aankomen. Er was immers geen vuiltje aan
de lucht, zoals op de dag dat hij tijdens de les op school dromerig naar buiten zat te staren naar de voorbij drijvende wolken. Meester Roeps had hem toen kwaad tot de orde geroepen. Hij moest meteen ook denken aan de avond toen hij nog
mens-erger- je-niet had gespeeld met zijn ouders en de volgende ochtend hoorde dat zijn vader en moeder uit elkaar zouden gaan. Huilend was hij naar zijn kamertje gevlucht.
Briesend kijkt de eenhoorn met angstige rollende ogen naar
het donkere silhouet, dat plots uit de zwarte wolk tevoorschijn
komt. Voor dat Jeroen beseft wat er gebeurt, heft het gezichtloze wolkenmonster zijn wijde mantel hoog de lucht in. Door
de loodgrijze, bijna pekzwarte kleur van de mantel, onttrekt de
zon zich aan het zicht. Spookachtige mistflarden vallen over Jeroen en de eenhoorn heen. Er heerst een ijzige stilte. Het enige geluid wat hoorbaar is, is het zenuwachtige gesnuif van de
eenhoorn. Na enige tijd ineengedoken op de rug van de eenhoorn te hebben bezeten, komt Jeroen voorzichtig overeind.
Precies op dat moment trekt het wolkenmonster een levensgroot zwaard onder zijn zwarte mantel vandaan. Zonder zich te

bedenken haalt het in een vloeiende beweging uit naar de eenhoorn, die vlak voor hem staat. Op het moment dat het zwaard
zijn doel treft, schiet er een bliksemschicht door de lucht. Het
flitslicht weerkaatst in het ijzeren lemmet. Een oorverdovende
donderslag volgt. Instinctief richt het doodsbange dier nu zijn
lange puntige hoorn als verdedigingswapen op zijn onbekende
zwarte belager. De spanning is te snijden. Terwijl de eenhoorn
het wolkenmonster met zijn scherpe hoorn blijft belagen, lijkt
het hem allemaal niks te deren. Net op het moment dat de eenhoorn zich even terugtrekt, slaat het wolkenmonster toe. Met
het dubbelzijdig getande lemmet van het zwaard, haalt hij nu
genadeloos uit naar het arme dier. Vlak achter Jeroen, midden
op de rug van de eenhoorn, doorklieft het ijzeren lemmet de
lende van het dier. Hulploos en dodelijk gewond drijft even later de eenhoorn als witte vlokken uiteen en verdwijnt de wolk
in het niets. Het zal niet lang duren of ook Jeroen zal ten prooi
vallen aan het brute geweld van dit wolkenmonster. De enige
kans om er aan te ontkomen is verstoppen. Zwevend door de
lucht als een astronaut klemt hij zich vast aan de zijkant van
zijn koffer. Eindelijk, na veel acrobatische toeren, krijgt hij de
kofferdeksel open en beland met een harde klap op de bodem.
De kofferdeksel sluit zich.
Gespannen kijkt Jeroen door een kier van de kofferdeksel naar
buiten. Het wolkenmonster is niet te zien, maar zijn dreigende
aanwezigheid is voelbaar. Plots sluiten angstaanjagende rolwolken zich als een inktzwart mantel om de bruine koffer heen.
De kleine Jeroen lijkt hopeloos verloren. Het enige wat het wolkenmonster nog rest, is het zwaard te heffen en de genadeklap
uit te delen. Het tengere lijfje is niet bestand tegen de inslagen
van de stroboscopische bliksemflits die het klievende zwaard
even later ontketent. Het geweld van de donderslag die er opvolgt, weerkaatst als een vloek tegen het gewelf van de hemel.
Door de harde klap wordt de arme Jeroen uit zijn bruine koffer
geslingerd en dreigt in zijn vrije val de diepte in te storten. Met
een duizelingwekkende snelheid en tollend om zijn eigen as
komt het einde voor hem steeds dichterbij. In een decor van de
nog steeds alom aanwezige angstaanjagende inktzwarte lucht,
leeft de kleine Jeroen nu tussen hoop en vrees.
Net op het moment dat alles lijkt te zijn verloren, gebeurt er iets
wonderlijks: De donkere wolken drijven plots uiteen en het gewelf van de hemel, hoog boven hem, scheurt open. Een ‘gouden’ gloed kleurt even later de lucht en de aarde. Verblind door
het ‘licht’, slaat het inktzwarte wolkenmonster, beroofd van zijn
zwaard op de vlucht. Al spoedig verschijnen aan de gouden
horizon alweer de eerste cumulus wolken die als witte plukken
watten steeds dichterbij drijven. Terwijl Jeroen nu veilig als een
niet geïdentificeerd ruimte object in een oase van serene rust
door de lucht zweeft, slaakt de wind slechts een enkele zucht.
Plots doemt er een grote witte wolk vlak voor hem op. Minuscule waterdruppels vanuit de witte wolk valt als een draderig spinsel van een spinnenweb over zijn gezicht heen. Op het
moment dat Jeroen zijn gezicht wil ontdoen van het kleverige spinsel, wordt hij plots door de grote witte wolk omsingeld.
Een ondoordringbare muur van dichte mist belemmert zijn uitzicht. Jeroen voelt een koele adem over zijn gezicht blazen en
hoort een bijna onhoorbaar gefluister in zijn oor: “Ga naar huis.
Ga naar huis!” Is het de fluisterwind of is het de adem van
een voorbij drijvende ‘wolk’, waar Jeroen zelf zo vaak over heeft
gefantaseerd? Opnieuw klinkt het gefluister van dichtbij: “Ga
naar huis. Ga naar huis.” Wanhopig kijkt hij in het rond. Er is
niemand te zien. Nergens. Panisch van angst schreeuwt Jeroen het nu uit: “Wie ben je?” Het blijft stil. Zo onverwacht als
de grote witte wolk is gekomen, zo snel is hij ook weer door de
opstekende wind uiteen gedreven. Langzaam trekt de mist op
en Jeroen krijgt het zicht op de werkelijkheid weer langzaam
terug. Het opspattende regenwater uit de goot van een voorbijrijdende auto overspoelt de slapende Jeroen als een ongewenst nat stortbad.
Zittend op zijn bruine koffer in het portiek van schoenmaker
Leer, kijkt hij verschrikt half slapend om zich heen. Terwijl de
regen met bakken uit de hemel komt, staat hij even later verdwaasd op en kijkt naar zijn bruine koffer. Een koude rilling
komt over hem heen. Hij voelt zich eenzaam en denkt aan thuis.
Grote tranen bigellen over zijn wangen. Hij mist zijn vader en
moeder en eigenlijk ook wel en beetje zijn ‘huurvader’, die thuis
de plek van zijn echte vader heeft ingenomen. Zelfs de altijd
mopperige buurman van het benedenhuis, mist hij. Jeroen mist
iedereen. Iedereen mist Jeroen. Terwijl de kleine Jeroen zijn
grote bruine koffer achter hem aan sleept, is hij op weg naar
huis. Langzaam verdwijnt een donkere grijze regenlucht achter
de horizon. In gedachten ziet Jeroen zich met zijn vader op de
grond liggen. Terwijl een engelenschaar de laatste wolk wegduwt, droomt hij weg in het hemelse blauw over het eindeloos
geluk wat op hem wacht.
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Taxatie boeken en bijbels
door Arie Molendijk

Weer speciale acts in januari?

Aanmelden voor ‘Voorheen
Akoestische Avonden’
Aalsmeer - In het laatste weekend
van januari is het al decennia een
vast gegeven dat er op het podium
van cultureel café Bacchus ruim tien
(gelegenheids)-bands acte de présence geven en een speciaal optreden verzorgen tijdens de Akoestische Avonden. De laatste jaren is
het concept iets gewijzigd en is het
woord ‘voorheen’ aan deze naam
toegevoegd.
Voor de ‘Voorheen Akoestische
Avonden’ in Bacchus is de organisatie voor de editie 2018 wederom op zoek naar muzikale inbreng
van artiesten en bands. De avonden kunnen tot slot alleen maar een
succes worden wanneer groepen
met creatieve inbreng komen optreden. Dit kan met een eigen band,
een gelegenheidsformatie, een duo
of misschien alleen.
De enige twee restricties die opgelegd wordt, is dat muziek ten gehore gebracht moet worden rond een

thema en dat het optreden niet langer dan 25 minuten mag duren.
Vooral speciale optredens, zoals een
eerbetoon aan een artiest of een
aparte muziekstijl, worden gewaardeerd. Lijkt het jou/jullie wel iets om
publiek om een verrassende muzikale act te trakteren?
Aanmelden is vanaf heden mogelijk
via voorheenakoestischeavonden@
cafebacchus.info. Vragen kunnen
ook naar dit emailadres gestuurd
worden. De organisatie is heel benieuwd welke acts en bands zij welkom mag heten.
Vrijwilligers gezocht
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat is overigens op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Onder andere wordt een programmamaker gezocht, evenals een marketing en
communicatie medewerker en geluids-, licht- en filmtechnici. Reageren kan via info@cafebacchus.nl.

Gezocht: Duurzaamste
huis van Nederland
Aalsmeer - De Nationale Duurzame Huizen Route gaat in 2018 op
zoek naar het duurzaamste huis
van Nederland. Trotse huiseigenaren met een duurzame woning kunnen zich aanmelden voor de verkiezing ‘Duurzaamste huis van Nederland’. Deelnemers maken kans op
een juryprijs en een publieksprijs. Er
wordt onder andere gestemd op het
leukste, beste en meest innovatieve
duurzame huis. De feestelijke uitreiking vindt plaats in december 2018.
De Nationale Duurzame Huizen
Route is in vijf jaar tijd uitgegroeid
tot een toonaangevend ervaringsplatform als het gaat om duurzaam
bouwen en wonen. Het biedt huiseigenaren de kans om met elkaar in
contact te komen en tips en ideeën
uit te wisselen over het verduurzamen van hun woning. Een belangrijk
onderdeel van de Duurzame Huizen
Route is het openstellen van de woningen op de eerste twee zaterdagen van november. Geïnteresseerden kunnen duurzaam wonen in de
praktijk zien en ervaren.
Het afgelopen jaar maakte de Nationale Duurzame Huizen Route

een ongekende groei door. Zowel
het aantal bezoekers als het aantal
voorbeeldwoningen zijn bijna verdubbeld ten opzichte van 2016. Ook
het enthousiasme bij gemeenten en
provincies is groot.
Kroon op je werk
“Door de groeiende belangstelling voor duurzaam wonen en het
enthousiasme van huiseigenaren,
denken we dat de tijd rijp is om een
nationale verkiezing van het duurzaamste huis te organiseren”, aldus
Eva Petra Simon, medeoprichter van
de Duurzame Huizen Route. “Dit
sluit goed aan bij de ontwikkelingen richting fossielvrij wonen. Een
huis verduurzamen is een heel proces en als het dan lukt zijn de bewoners terecht trots. Wanneer je kans
maakt op de titel ‘duurzaamste huis
van Nederland’ dan is dat natuurlijk
wel de kroon op je werk.”
Iedereen die kans wil maken op de
titel ‘Duurzaamste huis van Nederland’, kan dat aangeven op de website. Actuele informatie over de verkiezing is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing.

Aanschaf speeltoestellen

Cheque voor De Lotusbloem
van TeamTimmerman

Aalsmeer - Op maandag 11 december ging TeamTimmerman op
bezoek bij Kinderdagcentrum De
Lotusbloem in de Hornmeer. Daar
werd de cheque van 1.000 euro
overhandigd voor de aanschaf van
speeltoestellen, welke inmiddels
in gebruik genomen zijn. Het team
werd warm ontvangen met koffie en
gebak. Daarna volgde een rondleiding waarbij de aangeschafte materialen bewonderd werden. De kinderen waren erg enthousiast en demonstreerden de speeltoestellen.
Ook hadden ze tekeningen gemaakt
voor de teamleden. Ze waren zichtbaar blij met de nieuwe aanwinst.
Het geld is besteed aan twee ‘karts’
die in de hal komen en een pedalo
met verstelbare handvaten die in de
gymzaal geplaatst wordt. TeamTimmerman zet zich jaarlijks in voor een
door het team gekozen goed doel.
Dit jaar was dat Kinderdagcentrum
De Lotusbloem, waar kinderen met
een verstandelijke of meervoudige
beperking gestimuleerd worden in
hun ontwikkeling. Uit navraag bij De

Lotusbloem bleek er behoefte te zijn
aan speeltoestellen. Speeltoestellen met wielen, dat was een mooi
raakvlak met TeamTimmerman. Zij
zijn immers een fietsteam, dat met
elkaar op de fietst stapt, maar ook
jaarlijks een fietstocht organiseert.
Die jaarlijkse fietstocht, de Tour de
Poel, vindt altijd plaats op de laatste
zondag in september. Fietsliefhebbers kunnen zich dan inschrijven
voor tochten van 10, 40, 70 of 100 kilometer. Het team doet ieder jaar z’n
uiterste best om weer mooie routes
uit te pijlen. Dankzij sponsors is de
organisatie van de Tour de Poel mogelijk. De deelnemers zorgen er met
hun inschrijfgeld voor dat TeamTimmerman zijn doel kan waar maken.
Dit jaar dus de mooie speeltoestellen voor De Lotusbloem. De leden
kijken tevreden terug op het afgelopen jaar. “Het is altijd mooi om met
eigen ogen te zien wat er bereikt is”,
aldus de leden van TeamTimmerman. Kijk voor meer informatie op:
www.teamtimmerman.nl of op de
facebookpagina.

Kerstspecial Jazz aan de Amstel
Uithoorn - Zondag 24 december
zijn onder andere Vannessa Thuyns
en Leon Zautsen speciaal te gast bij
de kersteditie van Jazz aan de Amstel. Onder leiding van singer, songwriter en presentatrice Shyla Zoet
kunnen bezoekers genieten van
Kerstliedjes, echte Jazz standards,
eigen songs, maar ook evergreens
en bewerkingen van bestaande
nummers.
Vannessa Thuyns deed afgelopen
seizoen mee met The Voice of Holland en trad met haar coach Guus
Meeuwis op in Ziggo Dome. Daarnaast toert zij met diverse theatervoorstellingen door het land, waaronder momenteel ‘The 70’s unplugged’ en ‘Zingen met Hollands
mooiste’. Onlangs heeft zij haar eerste EP ‘Stuck in you Mind’ met eigen
nummers uitgebracht.
Leon Zautsen is muzikant en speelt
naast saxofoon ook fluit, klarinet en

nog meer blaasinstrumenten. Hij
speelde reeds met vele artiesten uit
het vak, waaronder Mieke Stemerdink (Gigantjes). Verder zal het duo
Below Home, bestaande uit de jonge muzikale talenten Mike Veenhof
en Romy Laarhoven mooie zelfgeschreven liedjes vertolken.
Jazz aan de Amstel is een initiatief
van Shyla Zoet en Sjiek aan de Amstel.
Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het
elke keer weer verrassend en zeer
toegankelijk voor een breed publiek.
Op 24 december bestaat de band uit
Vannessa Thuyns op zang, Joos van
Leeuwen op piano, Peter Bergman
op bas, Olaf Keus op drums, Leon
Zautsen op saxofoon en Shyla Zoet
op zang en presentatie.
Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 in Uithoorn tussen 15.30 tot
17.30 uur. Entree 3 euro.

Hoofddorp - De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder
Arie Molendijk uit Rotterdam komt
woensdag 27 december van 13.00
tot 16.00 uur naar het Bastion hotel Schiphol aan de Adrianahoeve 8
in Hoofddorp om oude en zeldzame
boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten. De heer Molendijk organiseerde destijds twee keer per
jaar een veiling van oude en antieke boeken en was organisator van
diverse boekenmarkten in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie.
Ook oude foto’s, ansichtkaarten en
albums zijn welkom. Taxatie gebeurt
zo mogelijk aan de hand van bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van boeken
is afhankelijk van de druk en van de
staat waarin het boek verkeert. Met
enige regelmaat komen er op dit
soort taxatiedagen uiterst zeldzame
werken voor de dag en soms duiken
zelfs geheel onbekende boeken op.
Arie Molendijk geeft graag een deskundig advies met betrekking tot
restauratie van kostbare boeken,

bijbels of boeken met een emotionele waarde. Het maken van een
taxatierapport voor de verzekering
is mogelijk voor zeldzame boeken
en bijbels en advies voor verkoop en
inbreng voor een veiling. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek
of een partij moeilijk te vervoeren
boeken kan eventueel een afspraak
worden gemaakt. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. Taxatie kost vijf euro, ongeacht het aantal te beoordelen boeken. Meer informatie: Antiquariaat
A.C. Molendijk, mail: amolendijkboeken@outlook.com

Actie Lions Club Haarlemmermeer

Douwe Egberts punten
voor de Voedselbank
Rijsenhout - Alleen maar blijde gezichten bij de Voedselbank Haarlemmermeer en de Lions Club Haarlemmermeer, want de DE puntenactie is halverwege en heel goed op
stoom. De verwachting is dat Lions
Club Haarlemmermeer het persoonlijke record van de vorige actie niet
zal breken, maar ze komen heel ver.
Na de vorige actie die meer dan 1.1
miljoen punten opleverde, wat omgezet werd door Douwe Egberts in
2102 pakken koffie voor de Haarlemmermeerse Voedselbank is de
gang er nu toch al weer goed in gekomen. De actie is halverwege en
eindigt op 15 januari. Niet vragen
waar er nog punten verstopt liggen,
maar ze komen nu wel allemaal tevoorschijn. Geweldig dat de mensen
ze nu toch willen opruimen voor het

Kerstfeest in de
Open Hof kerk
Aalsmeer - Op zondagavond 24
december om half 7 wordt in de
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan
247 het kerstfeest voor iedereen,

goede doel. Het doel waar mensen
ook in hun wekelijkse voedselpakket een pak koffie kunnen aantreffen is zo prachtig en van harte gegund. Mede door de samenwerking
met de Stichting Maatvast, waaronder 26 dorpshuizen in de Haarlemmermeer vallen en hun deuren
hebben openstaan voor het ontvangen van de zorgvuldig gespaarde
punten. Heeft u nog steeds die oude punten niet ingeleverd? Doe het
dan nu nog. Het kan tot 15 januari.
Inleveren kan bij dorpshuis De Reede in Rijsenhout, de Kern in Weteringbrug, rechtstreeks brengen bij
de Voedselbank, Debbemeerstraat
29 in Hoofddorp of bij Lions Clublid Jan de Jong, Egholm 37. Hij wil ze
ook bij u ophalen. Hiervoor een afspraak maken kan via 023-5613330.
van groot tot klein, gevierd. De aanwezigen zingen, onder begeleiding
van enkele musici, bekende kerstliederen. Pastor Ans Creemer zal
een waar gebeurd vrij kerstverhaal
vertellen. Na afloop is er voor iedereen iets warms te drinken en voor
alle kinderen is er bovendien nog
een presentje. Vrij entree.

Eerbetoon Prof. Nomad
aan David Bowie in P60
Kerstliederen van SongCircle
Amstelveen - Op zondag 24 december om 15.00 uur presenteert
Vocaal Ensemble SongCircle een
gevarieerd programma met kerstliederen uit diverse landen. Mitchell
Sandler maakte bewerkingen van
klassiekers als White Christmas, Nu
zijt Wellekome en Stille nacht. Daarnaast worden ook minder bekende liederen gezongen, zoals als Apple tree wassail, Carol of the drum
(prum prum ) en Coventry Carol.
Geniet mee op deze zondagmiddag

en kom op buitenplaats WesterAmstel alvast in kerstsfeer met dit
aantrekkelijke programma voor de
hele familie, waarbij meezingen (als
u wilt) bijna onvermijdelijk is. Na afloop warme wijn verkrijgbaar.
Buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen.
Entree: 12 euro, donateurs 9 euro,
kinderen t/m 12 jaar gratis. Koffie
en thee gratis voor aanvang. Reserveren: muziek@wester-amstel.nl of
telefonisch op 020-4964938.

Uithoorns Mooiste: een
prachtig loopevenement
Regio - Zondag 28 januari vindt
weer het grootste jaarlijkse sportevenement in de gemeente Uithoorn plaats, Uithoorns Mooistede loop. Vorig jaar mocht de organisatie zich verheugen in een record aantal van 1670 deelnemers,
verspreid over 5 afstanden. AKU is
als organiserende vereniging blij om
voor alle deelnemers van haar loop
weer een mooi parcours te verzorgen. Met medewerking van de provincie en de gemeente is het weer
mogelijk om de busbaan en de
N196 over te steken. Dat zorgt ervoor dat alle afstanden binnen de
gemeentegrenzen van Uithoorn en
De Kwakel blijven en het de organisatie is gelukt om de lopers langs
vele rustieke plekjes in de gemeente te sturen. Ook wordt de Amstel
in het parcours van de 10 Engelse
Mijlen weer in het parcours opgenomen worden. Vanaf de Vrouwen-

akker tot Uithoorn wordt er beschut
langs de Amstel gelopen.
Brug over het water door
van Schie
Parkeerproblemen zullen er dit jaar
zeker niet zijn. Een groot aantal bedrijven hebben hun terrein opengesteld om auto’s te laten parkeren en
daarnaast wordt er een pontonbrug
neergelegd over het water langs de
Noorddamerweg zodat de deelnemers via de brug rechtstreeks door
kunnen lopen naar het clubhuis van
de Legmeervogels om zich daar in
te schrijven en om te kleden. Deze
brug wordt gratis geleverd en neergelegd door het Mijdrechtse bedrijf van Schie, afstandssponsor van
de 5 kilometer. Sportpark de Randhoorn kan goed bereikt worden via
de N196 (de oude N201) en vervolgens via de Noorddammerweg naar
de parkeerplaatsen.

Veiligheid voor lopers vergroot
De organisatie heeft weer vergunning gekregen om het deel van de
N196 tussen het kruispunt van de
Zijdelweg/Watsonweg en de Kruising Laan van Meerwijk/Thamerweg af te sluiten. Daarmee kan het
kruispunt bij de Zijdelweg/Watsonweg veilig worden overgestoken
door de lopers. Verkeer wordt omgeleid waardoor de overlast tot een
minimum is beperkt.
Businessloop
Meer dan 20 teams hebben zich al
aangemeld voor de businessloop, de
verwachting is dat er de komende
weken nog een aantal bij zullen komen. Dat draagt bij aan een grotere
uitstraling van de loop en zorgt voor
een extra impuls aan bedrijven en instellingen om het belang van het bewegen met elkaar te versterken. Het
met elkaar leveren van een sportieve
prestatie heeft ook meerwaarde in
het kader van de teambuilding.
Voor het tweede jaar een G-run
Na het succes vorig jaar van de Grun, organiseert AKU ook tijdens
deze Uithoorns Mooiste weer een
G-run over 1 km voor mensen met
een beperking. Velen van hen hebben zich in de afgelopen maanden
al voorbereid op deze loop en zul-

len daarom goed voorbereid aan
de start verschijnen. Het Nationaal
Fonds Gehandicaptensport levert
een belangrijke financiële bijdrage aan de de professionele voorbereiding op de loop. De groep die
zich bij AKU elke dinsdag voorbereidt wordt steeds groter en naast
de stichting OnsTweedeThuis zijn
andere organisaties ook enthousiast geworden om cliënten op deze manier mee te laten doen aan de
G-run. Ook zij zien steeds meer het
belang van bewegen.
Programma 29 januari
10.15 uur: 1 km G-run
10.30 uur: AH Jos van den Berg 1

Amstelveen - Op zaterdag 6 januari komt de Prof. Nomad sessie
bijeen in P60 Amstelveen om David Bowie te eren. Professor Nomad
brengt Nederlandse topmuzikanten
bijeen om deze avond onvergetelijk
te maken.
Dit eerbetoon stond al eerder op de
Nederlandse podia en was meerdere malen een hoogtepunt op festivals als de Zwarte Cross en Oerol.
Het prachtige Bowie repertoire, vanaf ‘Space Oddity’ (1967) tot aan zijn
swan song ‘Blackstar’ (2016), komt
allemaal voorbij en liet menig publiek verbijsterd achter.
Bartel Bartels, alias Professor Nomad, trekt al een tijdje met bevriende muzikanten uit verschillende bands door het land. In verschillende samenstellingen betonen
zij eer aan grootheden uit de pop-

muziek. Eerder heeft hij in zijn sessies een ode gebracht aan Iggy Pop,
Lou Reed, U2, Nina Hagen en Marlene Dietrich. Nu, twee jaar na het
overlijden van David Bowie, komen
Stephan van der Meijden, Bartel
Bartels, PP Everts, Edgar Koelemijer, Reinier Scheffer en Theo Sieben
samen in een nieuwe sessie. In deze show worden de grootste hits gespeeld, zoals ‘Rebel Rebel’, ‘Wild is
the Wind’, ‘Ziggy’, ‘Heroes’, ‘Jean Genie’, ‘Fame’, ‘Let’s Dance’ en ‘Golden
Years’, maar ook zijn ‘minder’ bekende juweeltjes krijgen volop aandacht.
Een avond die de echte David Bowie liefhebber niet mag missen. Zaterdag 6 januari in P60 Amstelveen.
Zaal open vanaf 20.00 uur, aanvang
concert 21.00 uur. Meer informatie:
www.p60.nl.

kilometer GeZZinsloop voor jeugd
t/m 11 jaar
11.00 uur: van Schie 5 kilometer
Loop
11.08 uur: Takii 10 kilometer Loop
11.08 uur: Vakantie Makelaar 10 Engelse Mijlen

Voorinschrijven
Het is nu al mogelijk om je van te
voren in te schrijven voor Uithoorns
Mooiste, dit kan via www.inschrijven.nl Informatie over dit geweldige loopevenement kun je vinden op
www.uithoornsmooiste.nl.
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Uitkomsten kansenonderzoek

Op tweede Kerstdag

Drechtdoorsteek rendabel in
combinatie met extra recreatie
Aalsmeer - Maandag 4 december
hebben de gemeenten Aalsmeer,
Nieuwkoop en Uithoorn de uitkomsten van het kansenonderzoek naar
een Drechtdoorsteek gekregen. Uit
het onderzoek blijkt dat een doorsteek tussen de Westeinderplassen en de Drecht rendabel te maken is in combinatie met recreatieve ontwikkeling aan de oever van de
Westeinderplassen en aanvullende
gebiedsontwikkeling.
Wethouder Jop Kluis: “De prachtige Westeinderplassen bieden nog
volop kansen voor groei van recreatie en toerisme. Het college wil deze sector versterken door Aalsmeer
als watersport- en toeristische gemeente duidelijker op de kaart te
zetten. Een Drechtdoorsteek versterkt ons imago als watersportgemeente. Daarnaast zien wij kansen
voor meer aanbod en nieuwe vormen van (verblijfs)-toerisme en recreatie rondom het gebied.’
Het kansenonderzoek Drechtdoorsteek heeft inzicht gegeven in de
technische en financiële haalbaarheid van de Drechtdoorsteek. In het
onderzoek is, op basis van een verkenning van het gebied, een aantal
varianten opgesteld. Elke variant is
gewaardeerd op zes criteria, te weten economische potentie, ruimtelijke kwaliteit, netwerkwaarde vaarverbinding, leefbaarheid, infrastructuur en realiseerbaarheid. De noodzakelijke civieltechnische voorzieningen en infrastructuur zijn in het

onderzoek in beeld gebracht en vertaald naar investeringskosten.
Gebiedsontwikkeling
Verder is in het kansenonderzoek
naar voren gekomen dat de zuidwestelijke oever van de Westeinderplassen grote potentie heeft voor
recreatieve ontwikkelingen, gekoppeld aan de Drechtdoorsteek.
Dit is een kans voor een rendabele Drechtdoorsteek, waarbij ook de
verstoring van de polder minimaal
is.
Voordelen van de doorsteek
Door de Drechtdoorsteek ontstaan
vanuit de meeste vertrekpunten
in het gebied extra aantrekkelijke
vaarrondjes of –routes (bijvoorbeeld
heen en weer tussen Aalsmeer en
Uithoorn), of vaartijdwinst (bijvoorbeeld 1,5 tot 2 uur voor het rondje Amsterdam). Vanuit Nieuwkoop
is door de Drechtdoorsteek het gebied van de Westeinderplassen in
een aanzienlijk kortere tijd te bereiken dan nu het geval is en ontstaan er vanuit de Kagerplassen en
de Braassemermeer meerdere vaarrondjes. De Drecht wordt voor het
deel ten westen van de aansluiting
van de Drechtdoorsteek 30% minder zwaar belast waardoor het ook
bij de Leimuiderbrug minder druk
wordt en de Tolbrug en de Bilderdambrug minder vaak open hoeven.
Het gedeelte van de Drecht ten oosten van de aansluiting zal in gebruik
toenemen.
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Afsluiting reeks over de toekomst

Vierde editie Aalsmeer in
zicht nu op 29 januari
gevraagd opnieuw aan te melden
via de website van de gemeente.
Het programma voor de avond:
19.30 uur: Inloop
19.45 uur: Start programma met terugblik bijeenkomsten
20.00 uur: Voorstelling door Ferenc
van Damme ‘Elimineer de burger’
20.30 uur: Denktanks over prioriteiten en wat nodig is om in actie te
komen
21.15 uur: Directe democratie:
stemmen over de beste ideeën voor
Aalsmeer
21.45 uur: Hoe nu verder?
22.00 uur: Afsluiting met drankje
Let op! Neem voor de bijeenkomst
een smartphone of tablet mee naar
het gemeentehuis: Er wordt van
een online stemmiddel gebruik gemaakt.

Kerstfeest bij de brandweer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16
december is het jaarlijkse kerstfeest
gevierd op de kazerne van de vrijwillige brandweer Aalsmeer. Dit jaar
stond het feest in het teken van ‘Ik
hou van Holland’. De brandweerlieden, hun wederhelften en kinderen
hebben gezamenlijk allerlei spelletjes gedaan. Natuurlijk is er ook volop gezellig gekletst. Voor de kinderen stond een springkussen klaar
en hier is flink gebruik van gemaakt.
Het diner, bestaande uit verschillende stamppotten met rookworst,
smaakte prima.
Alle korpsleden en hun gezinnen
kijken terug op een geslaagde mid-

Tweede regiocross Colin: Finish in
zicht voor Colin Alewijnse, aangemoedigd door Justin, Sietske en Tara.

Tweede regiocross Hugo: Hugo van
Willegen ‘ploetert’ door de blubber.

Atletiek, regiocross in Landsmeer

AVA-jeugd ondanks vele
zieken, toch tweede!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
16 december was de tweede regiocross van het winterseizoen. Deze
werd gehouden bij AC Waterland in
Landsmeer. Er was een mooi crossparcours uitgezet in recreatiegebied Het Twiske, waar het weer al
met al nog enorm meeviel. AVA zou
met een flinke groep pupillen en junioren aanwezig zijn, maar helaas
waren veel kinderen ziek.
Toch werd er weer goed gepresteerd. Een podiumplaats was er voor
Finn Rademaker, die zich in de laatste meters helaas liet verrassen en
als tweede werd geplaatst. Een goede les voor de volgende keer. Bij de

meisjes junioren C staan Tara Ozinga, Sietske de Bruin en Lotte Zethof
nu derde als team. Sarah Kappert
liep bij de meisjes pupillen B voor
de eerste keer. Hoewel crossen niet
haar favoriete onderdeel is, heeft
zij toch de 1250 meter knap uitgelopen. Het was ook de eerste keer
voor Rosco Jak. Hij heeft bij de jongens pupillen A2 erg zijn best gedaan en kijkt al uit naar de volgende cross.
De laatste cross is op 27 januari 2018 in de bossen van Hilversum.
Na die cross wordt bepaald wie naar
de finalewedstrijd mogen gaan op
17 maart in Soest.

dag en avond. Maandag 18 december is de laatste, wekelijkse oefenavond gehouden in 2017 en na afloop is een gezamenlijke foto gemaakt. De Brandweer van Aalsmeer
wenst iedereen fijne kerstdagen. In
het nieuwe jaar wachten natuurlijk weer ‘gewoon’ de wekelijkse oefenavonden en trainingen bij collega-korpsen voor alle kanjers van dit
vrijwillige korps. Tot slot nog een tip
van voor brand
veilige feestdagen: Heeft u een echte kersboom? Vergeet deze dan
geen water te geven. Een vochtige
boom vat minder snel vlam!
Foto: www.kicksfotos.nl

atleten zijn er bekers, bloemen en
geldprijzen te verdienen.
De organisatie van de kerstloop
zorgt elk jaar voor een zo gezellig
mogelijk evenement met een uitstekende begeleiding en professionele verzorging.
Er is ook plaats voor een serieuze
sportprestatie. Het parcours is exact
gemeten. De registratie van finishtijden gebeurt met loopchips. Iedere
deelnemer zal diezelfde dag nog op
het internet-adres www.uitslagen.nl
zijn finishtijden en klassering kunnen aflezen.
Voorinschrijven voor de kerstloop
kan via www.inschrijven.nl. De nainschrijving is van 9.30 tot 10.30 uur.
De inschrijfgelden zijn bij voorinschrijving: 7 euro voor de 10 kilometer afstand; 5 euro voor de 5 kilometer en 3 euro voor de kortste afstand. Voor het laatste nieuws over
de kerstloop is er de site www.kerstloopamstelveen.nl. Op deze site vinden de deelnemers alle benodigde
informatie en bovendien heel veel
foto’s en video’s van eerdere kerstlopen. Andere sites zoals www.avstartbaan.nl en www.rodaconditie.nl
geven ondersteunende informatie.

Mike Multi Foundation sponsor

Jetze Plat Paralympische
Sporter van het Jaar!
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Aalsmeer - Er is een nieuwe datum
vastgesteld voor de vierde bijeenkomst van Aalsmeer in zicht: maandag 29 januari in het gemeentehuis
in Aalsmeer. Helaas ging de bijeenkomst op 11 december vanwege de
weersomstandigheden niet door. De
gemeente hoopt op 29 januari weer
vele belangstellenden te mogen begroeten om de reeks van Aalsmeer
in zicht af te sluiten. Na afloop wordt
gezamenlijk de balans opgemaakt
en wordt de agenda voor de toekomst bepaald. De gemeente vindt
het echt belangrijk en hoort graag
waar zij mee aan de slag moet.
Let op! Had jij je eerder aangemeld
voor de bijeenkomst van 11 december? Deze aanmeldingen worden
niet automatisch meegenomen naar
de nieuwe datum. Daarom wordt

23e Kerstloop door ‘t Bos

Amstelveen - Voor de 23e keer organiseren de Amstelveense sportverenigingen RODA en Startbaan
de traditionele kerstloop in het Amsterdamse Bos. Op tweede kerstdag, dinsdag 26 december, om 11.00
uur lost Marco Kok van hoofdsponsor Kok Advies het startschot voor
een recreatieve loop, waar elk jaar
veel enthousiaste sporters aan deelnemen. Start en finish van de kerstloop bevinden zich bij het sportcomplex van RODA aan de Noorddammerweg in Amstelveen. Daar
is genoeg parkeergelegenheid. De
kerstloop gaat door het Amsterdamse Bos. De korte aan- en afvoerwegen zijn tijdens de loop voor autoverkeer gedeeltelijk afgesloten. De
deelnemers kunnen zich inschrijven voor een van de drie afstanden:
10 kilometer, 5 kilometer of 2,5 kilometer. De kortste afstand is speciaal bedoeld voor kinderen. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor inschrijving, begeleiding op het parcours, verzorging onderweg en ontvangst na afloop. Alle deelnemers
ontvangen een herinneringsmedaille, hebben met hun startnummer
kans op prijzen en voor de snelste

Aalsmeer - Handbiker en paratriatleet Jetze Plat is Paralympische
Sporter van het Jaar geworden. Tijdens het Sportgala afgelopen dinsdagavond 19 december is deze sporter uit Vrouwenakker in het
zonnetje gezet. “Ik vind hem mooi”,
zei oud-zwemmer Maarten van der
Weijden toen hij het briefje met de
winnende naam zag. Hij sprak tijdens de uitreiking van de beker zijn
waardering uit voor de handbiker.
“Jetze, enorm gefeliciteerd, ik heb
enorm veel waardering voor hoe
hard jij traint en hoe professioneel
jij het aanpakt. Meer dan verdiend.”
“In 2017 lukte alles”
Jetze Plat straalde tijdens het horen
van zijn naam en snelde naar het,
volgens hem, supergave podium.
Hij dankte de sporters in de zaal en
vakjury voor de waardering en vertelde in het kort over zijn carrière.
“Ooit als 12-jarig jongetje begonnen
met m’n handbike in het Vondelpark in Amsterdam. Jaren geïnvesteerd en steeds een stapje hoger. In
Rio goud en brons in twee verschillende sporten, WK handbike en WK
triatlon. In 2017 lukte alles.” Hoogtepunt was voor Jetze de Iron Man
op Hawaï, die hij in een nieuw parcourrecord (8 uur 41) voltooide en
hiermee de eerste plaats veroverde.
“Een bizarre wedstrijd, die mij nog
lang bij gaat blijven”, vervolgde Plat.
Hij bedankte tot slot de bonden, alle sponsors en zijn ouders. Zijn hard
werkende vader waarvan hij veel
geleerd heeft en zijn moeder, die
hem ondanks haar gezondheidsproblemen enorm steunt.
Mike Multi Foundation
Jetze Plat wordt onder andere gesponsord door de Mike Multi Foundation. Deze stichting heeft als doel

Piet wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is woensdag 27 december
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
in de Gerberastraat. Het kaarten op
13 december is gewonnen door Piet
Buskermolen met 5454 punten. Op
twee is Rinus Buskermolen geëindigd met 5235 punten. Plaats drie
wordt bezet door Ubel van der Blom
met eveneens 5235 punten en op
vier Thea Reuling met 5106 punten.

het mogelijk maken en bevorderen
van sport voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tevens is het doel het sportaanbod op dat terrein kwalitatief te
verbeteren en op deze wijze meer
aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
“Veel respect”
Voorzitter Mike van der Laarse van
de Foundation: “Ik heb Jetze via mijn
vriend Walter Schellingerhout ruim
5 jaar geleden leren kennen. Toen
ben ik een beetje gaan helpen om
zijn droom te laten uitkomen. Jetze
traint zo ongelofelijk hard met enorme discipline, ik heb daar heel veel
respect voor. Als cadeau voor mijn
vijftigste verjaardag heb ik de foundation gekregen van mijn personeel.
Ik heb toen meteen als doel de gehandicapte sport gekozen, ook omdat mijn moeder daar ook veel voor
deed.” Het MMF steunt veel dingen
in Aalsmeer en omstreken, naast
Jetze Plat ook onder andere rolstoeltennisser Ruben Spaargaren,
Meer Arm slag, Fitness voor blinden, het G-Waterpoloteam, Down
Town en nog veel meer.
“Terecht”
Mike tot slot: “Dat Jetze nu sporter
van het jaar is geworden, is geweldig. Dit jaar was ik erbij toen hij Wereld kampioen para-triatlon werd in
Rotterdam. Dit jaar 2017 was heel
speciaal voor Jetze. Deelname aan
22 wedstrijden en 19 keer winst. Van
Gold Coast tot Kitzbühel, van Amsterdam tot Hawaï. Vier Wereldtitels.
en één Wereldrecord. Dus terecht
Sporter van het Jaar 2017.”

Gezellig feestje in ‘t Fort
voor jubilerende damclub
De Kwakel - Het 90 jarig jubileum van damclub Kunst en Genoegen werd extra luister bijgezet door
de donateurs van de club die hun
onderling toernooi damden. Deze
huis- tuin- en keukendammers waren in grote getale aanwezig, niet alleen om te dammen maar ook om
hun club te feliciteren. Daarnaast
gaven diverse oud leden acte de
préséance, zo ook de oud voorzitter, de 94 jarige Hubert Konst. Ook
de inmiddels aan een rolstoel gekluisterde Gerrit Versteeg nam met
zichtbaar genoegen nog deel aan
het toernooi. Gerrit kwam met een
fraaie ruiker voor zijn oude club en
ging er uiteindelijk met een fraaie
prijs vandoor. Hij moest daarvoor
in de C-finale winnen van Martijn
Baars en dat deed Gerrit zeer gedegen.
Het leed van Martijn werd wat verzacht door zijn zoon Jan die al de
deelnemende kinderen te slim af
was. Het overige deelnemersveld
ging met hun handen in het haar
het knock-out systeem in voor hun
finales. Wedstrijdleider René de
Jong had het allemaal zeer goed
gepland, de sterkste dammers kwamen boven drijven en gingen na
de pauze met elkaar in de strijd.
Bij deze grootmeesters zat niet Jo-

ris Voorn, hij moest zijn titel verdedigen maar werd in de voorrondes
door zijn broer Joep gewipt. Joris
nam nog wel revanche in de B-poule, hij eiste deze op door Bart Verduin in de finalepartij te kloppen. De
grootmeesters waren inmiddels gereduceerd tot vier dammers, waaronder Marco Groot en Mike Kouwenhoven, meervoudige winnaars.
Marco verloor zijn halve finalepartij
en werd om de derde plaats nog geklopt door runner-up Bart de Bruyn.
De finalepartij om het donateurskampioenschap ging tussen Mike
Kouwenhoven en oud lid Luuk Smit.
Luuk kon met de beker naar Groningen terug door de laatste zinderende partij nipt naar zich toe te trekken. Vervolgens werd er onder het
genot van een hapje en een drankje nog gezellig na gedamd in ’t Fort.

Monsterscore bij
Onder Ons

Gerard en Nico
winnen bij soos

Aalsmeer - Bridgevereniging Onder Ons heeft weer een gezellige en
goed bezochte speelavond gehouden op 15 december. Het bridgen in
de A-lijn is gewonnen door Jaap en
Henk Noordhoek met 64.58%. Op
twee Rita Ritzen en Gert Wentzel
met 55.00% en op drie zijn Ton Leuven en Ben van Herk geëindigd met
53.50%. In de B-lijn waren Rietje
van der Zwaard en Joke Hendrikse
met 65.10% de beste, gevolgd door
Oege de Jong en Jan Eveleens met
60.42% en Ria Slagboom en Kees
Brockhoff met 52.08%. In de C-lijn:
bleken André en Anneke Lanser
met de monsterscore van 72.03%
onverslaanbaar. Op twee Jassie
Klicks en Annie Visser met 65.00%
en op drie Jan en Toos Overwater
met 58.80%.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 14 december is het jokeren
gewonnen door Gerard de Wit met
138 punten. Bets Teunen eindigde
met 186 punten op twee en Trudy
Knol met 481 punten op drie. Bij het
klaverjassen Nico de Jong de beste
met 5336 punten, gevolgd door Wim
Buskermolen Pzn met 5160 punten
en Alie van Weerdenburg met 5134
punten. De poedelplaats deze week
is voor Piet van As met 3548 punten
De kaarters zijn nog op zoek naar
enkele jokeraars (ters) en/of klaverjassers! Belangstelling? Kom gerust
eens mee kaarten, jokeren of klaverjassen. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Onderscheiding
Voorzitter Adrie Voorn werd tijdens de afterparty door de dambond onderscheiden voor vijftigjarig lidmaatschap, waarvan bijna vijftig jaar in het bestuur van ‘zijn’ club.
De damclub Kunst en Genoegen die
nog slechts tien leden telt, maar zich
gesteund weet door een geweldige
achterban. Dank en op naar de honderd, Koninklijk.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 22
december is er weer koppelkaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom, neem
gerust u buurman of buurvrouw
mee, hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Zaal open vanaf 19.30 uur
voor koffie, thee en inschrijving.
Het kaarten begint exact om 20.00
uur. Geen maat? Daar kan voor gezorgd worden. Adres van het buurthuis is Dreef 1. Het klaverjassen op
vrijdag 15 december is gewonnen
door Miep Wolf met 5400 punten,
op twee Ben Johannessen met 5247
punten en op drie Carla van Nieuwkerk met 5098 punten. De poedelprijs was voor Wil Jak met 3657
punten.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Petra Houweling riant aan
de leiding bij Sjoelclub
Aalsmeer - Donderdag 14 december was de laatste sjoelcompetitieronde van 2017 in het Dorpshuis van Kudelstaart. Er werden
maar liefst drie persoonlijke records aan diggelen gegooid, waarvan de opvallendste van Elisa Houweling was. Zij doorbrak de magische 1400-grens en scoorde 1407.
Pieter de Liefde kwam tot 859 en
Madjan Yari (nieuw lid) sjoelde 997,
dus bijna 1000! Ook Petra Houweling was in vorm en scoorde 28 punten voor de competitie, waardoor zij
in de Hoofdklasse riant aan de leiding gaat. Gevolgd door Albert Geleijn en Hans van Leeuwen. In de Aklasse staat Karin Dijkstra-Geleijn
aan top, op twee Mariëtte van der
Vlugt en Elisa Houweling. In de Bklasse was Kees Verbruggen onverslaanbaar, gevolgd door Thijs Brozius en Jan Alderden. In de C-klasse was de hoogste eer voor Pieter
de Liefde, op twee Corry Kuin en op
drie Pleun van Verseveld.
De competitie is nu halverwege en
in de hoofdklasse gaat Petra Houweling (114 punten) aan de leiding.
In de A-Klasse Elisa Houweling (88
punten), in de B-Klasse Thijs Brozius (98 punten) en in de C-Klasse
Corry Kuin (69 punten).
De eerste competitieavond van
2018 is op donderdag 4 januari.
Mocht u sjoelen in competitieverband ook leuk lijken? Kom gerust
een keer proberen. De avonden, die
om de 2 weken op donderdag gehouden worden in het Dorpshuis
in Kudelstaart, beginnen om 20.00
uur. Er wordt in 4 klassen (op eigen niveau) gesjoeld en per competitieavond worden er twee maal tien
bakken gegooid. Voor informatie zie
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. De laatste sjoelavond van dit jaar is op donderdag 21 december. Deze avond
wordt er Bingosjoelen-de-Luxe ge-

Zekveld Sport en TOB in
evenwicht bij de ZABO

speeld, waarbij er leuke prijzen te
winnen zijn. Tevens ontvangen alle
leden hun kerstattentie.
Interclub en kersttoernooi
Vrijdag 8 december was de derde ronde van de Interclubcompetitie in Heemskerk. In de A-Klasse gooide Petra Houweling de op
één na hoogste serie van 1423, alleen Jan Drent gooide hoger (1433).
Zaanstad 1 (131,75) won de A-Klasse, gevolgd door Aalsmeer 2 (131,40
gemiddeld). Aalsmeer 1 werd vierde (127,63 gemiddeld) en Aalsmeer
3 werd vijfde met een gemiddelde van 127,25. In de B-Klasse won
Aalsmeer 4 met een gemiddelde van
123,83. Zaterdag 16 december werd
in Zaanstad het Piet Kant kersttoernooi gehouden. Jan Drent werd
kampioen met 143,33 gemiddeld. In
de A-Klasse werd Marja Springin’tVeld zevende met 124,08 en ‘kerstman’ Sjaak Siebeling werd elfde
met 115,92. In de B-Klasse kwam
Wijnand Springin’tVeld tot de vierde
plaats (122,83 gemiddeld) en Theo
van Leijden werd tiende met 118,67.
‘Kerstman’ Sjaak Siebeling werd elfde op het Piet Kant kersttoernooi.

Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagvoetbal, Eerste Klasse A

FC Aalsmeer winnend
het jaar uit
Aalsmeer - Daar was dan eindelijk weer eens een overwinning voor
FC Aalsmeer. Thuis werd laagvlieger
Vitesse Delft met 2-0 aan de kant
gezet. Eenvoudig ging het niet. Na
een half uur benutte Burak Sitil een
strafschop en net na rust schoot Lulinho Martins fraai van afstand raak.
Tussen deze doelpunten door viel er
voor de 250 hondstrouwe supporters weinig te beleven. De gasten uit
Delft kwamen kwaliteit tekort en de
thuisclub miste nog steeds de vorm
van het begin van het seizoen. Het
was wel allemaal voldoende voor de

eerste overwinning sinds 28 oktober jl. Zo sluit FC Aalsmeer het jaar
af als nummer 6 in de Eerste Klasse A. De 21 punten uit 12 wedstrijden zijn een mooie basis om straks
aan de tweede seizoenshelft mee te
beginnen. In het weekend van 12 tot
en met 14 januari verblijft de selectie van FC Aalsmeer in het Limburgse Berg en Terblijt onder de rook
van Maastricht. Op zaterdag 13 januari speelt de formatie van Cor van
Garderen een oefenwedstrijd tegen
zondaghoofdklasser SV Meerssen.
Arno Maarse

Spanning terug in Crosscompetitie

Broers Geleijn op kop in
klassementen veldrijden

Deze winter schaatsen in Kudelstaart?

VZOD klaar voor de vorst
Kudelstaart - De commissie natuurijs van STG VZOD Kudelstaart is
al geruime tijd bezig met het treffen
van voorbereidingen en als het gaat
vriezen zijn ze er klaar voor! Zaterdag 16 december werd een inloop
gehouden voor de vrijwilligers die
in actie gaan komen zodra zich een
langere vorstperiode aandient.
Om 10 uur kwam de groep bij elkaar bij de skeelerbaan. Verrassend
genoeg en zeker niet toevallig was
dat de gracht bedekt was met een
flinterdun laagje ijs. Voor de vrijwilligers is echter de temperatuur nog
niet laag genoeg om aan de slag te
gaan. Het materiaal dat nodig is voor
het aanbrengen voor een ijslaag op
de skeelerbaan werd deze ochtend
gedemonstreerd: Een gloednieuwe sproeiarm, gefinancierd door de
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
en door de Stichting Supporting
Kudelstaart. Hiermee kan een nevel van water aangebracht worden

Zaalvoetbalcompetitie

op het asfalt, die snel kan bevriezen. Verder wordt gebruik gemaakt
van een dikke slang met een wasmachinetrommel als filter en drijvers om te zorgen dat geen modder
uit de gracht wordt gepompt in een
watertank. Bij vorst zal een trekker
de watertank met daarop aangesloten de sproeiarm voorttrekken zodat
water gedoseerd op het asfalt komt
en kan bevriezen tot een laagje ijs.
Ook zijn deze dag de sneeuwvegers
getest, te gebruiken als op de baan
geschaatst kan worden.
De aanwezige vrijwilligers zijn erg
enthousiast en popelen om aan het
werk te gaan. Het wachten is nu op
Koning Winter. Wanneer zal hij zijn
intrede doen? In elk geval is Kudelstaart er helemaal klaar voor. Hopelijk kan er deze winter geschaatst
worden op de skeelerbaan aan de
Wim Kandreef. Meer informatie en
foto’s zijn te vinden op www.stgvzod.nl

Het team vrijwilligers van STG VZOD.

Rijsenhout - Na het afgelopen
weekeinde staan ze op plek één in
een veldritklassement: Owen Geleijn
in de KNWU-ranking bij de junioren,
zijn broer Tristan in de Amsterdamse Crosscompetitie voor nieuwelingen. Owen klom naar de top van de
nationale ranglijst door zondag als
zesde te finishen in het Overijsselse
Wierden. Op het snelle parcours gaf
hij ruim een minuut toe op winnaar
Rick Pluimers. In het seizoenklassement heeft de renner uit Rijsenhout
door de verdiende bonus voorlopig
twee punten voorsprong op Stef ter
Laak. Tristan Geleijn eindigde zondag in Recreatiegebied Spaarnwoude achter Elian Lagendijk op plek
twee in de tiende rit van de Amsterdamse Crosscompetitie. In het
klassement telt de jongste Geleijn
slechts drie punten voorsprong op
de dagwinnaar. Er zijn nog twee ongetwijfeld spannende races te gaan,
beide in Sloten.

UWTC-renner Sven Buskermolen uit
Kudelstaart werd zesde en volgt in
de tussenstand nu als derde op negen punten. In de categorie junioren, profs en eliterenners ging de
zege naar de nog maar 16-jarige
Ouderkerker Niek Voogt.
Omnium
Leon Buijs uit Aalsmeer klasseerde
zich afgelopen zondag als achtste in
een landelijke omnium op de wielerbaan in Apeldoorn. De zege was na
vijf onderdelen voor Gino Luca Vierhouten. Twee weken eerder eindigde Buijs als negende in het Velodrome van Sloten, ook in een omnium.
Komende zaterdag 23 december
doet het lid van wielerclub De Volharding in dezelfde discipline mee
aan het Nederlands kampioenschap
in Apeldoorn. Hij moet het onder
meer opnemen tegen de profs Pim
Ligthart, Raymond Kreder en Jan
Willem van Schip.

Jeugdleden regelen funwedstrijd

Kerstverschieting bij Target
Kudelstaart - Afgelopen donderdag 14 december werd er bij handboogvereniging Target de traditionele kerstwedstrijd verschoten. Dit
is een wedstrijd waarin niet voorop
staat om de beste te zijn, maar om in
gemoedelijke sfeer ludieke doelen
te raken. Tevens worden bij dit soort
funwedstrijden alle klassen door elkaar gehaald, wat een prima gelegenheid biedt om ook eens met wat
andere schutters kennis te maken.
Vanuit het bestuur van Target was
het verzoek geplaatst op de algemene ledenvergadering of er leden waren die een funwedstrijd zoals deze wilden organiseren. Vanuit deze
groep hebben zich twee jeugdleden
gemeld om de kerstwedstrijd te re-

gelen, Britney Bos en Carmen Terlouw. Deze twee jongedames hadden enorm hun best gedaan om
namaakcadeaus in te pakken met
kerstpapier waarop de schutters
konden mikken. Tevens hadden zij
gezorgd voor leuke en toepasselijke prijzen voor de winnaars.
Op deze avond was iedereen een
winnaar, omdat er in een fijne ambiance een leuk evenement was georganiseerd waarbij ook na de wedstrijd nog lang werd nagepraat. Het
bestuur van HBV Target is trots op
zulke jeugdleden en omdat de jeugd
de toekomst heeft zit er vast nog het
nodige in het vat. Meer over handboogsport op: www. hbvtarget.nl.

Oliebollenwandeling in
het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Kom met de boswachter wandelen op zondagmiddag 31
december om 14.00 uur. En sluit deze winterboswandeling feestelijk af
met een oliebol. Onderweg vertelt
de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Kosten: 5 euro per persoon en de wandeling is geschikt
voor het hele gezin.
Of kom op zondag 7 januari om

14.00 uur een frisse en pittige wandeling met de boswachter maken.
De wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar.
Beide wandelingen starten bij De
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.
Aanmelden kan via 020-5456100,
via www.amsterdamsebos.nl en in
De Boswinkel, geopend van dinsdag
tot en met zondag van 10 tot 17 uur.

Ineke winnaar
bingosjoelen
Rijsenhout - Ter afsluiting van
het jaar 2017 organiseerde Sjoelclub Rijsenhout een gezellige
avond met bingosjoelen. Er was
een mooie opkomst want ook familieleden en vrienden waren deze
avond welkom. Door enkele sponsoren en clubleden was er gezorgd
voor een mooie verloting en ook
de kerststukjes ontbraken niet. Na

een paar uur sjoelen met een hapje
en drankje kwamen de eerste winnaars die hun kaartje met de te halen getallen vol hadden gespeeld.
Het bingosjoelen is gewonnen door
gastspeler Ineke. Hierna werden de
bakken opgeruimd en kon er begonnen worden met de verloting.
Voldaan en met een goed gevoel
gingen de deelnemers allemaal wel
met een prijs naar huis. De eerst
volgende speelavond is op donderdag 11 januari in dorpshuis De
Reede aan de Schouwstraat vanaf
193.0 uur.

Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie voor de KNVB werd afgelopen
vrijdagavond 15 december voortgezet met een nieuwe spelronde. Het
eerste zaalvoetbalteam van Zekveld
Sport had de thuiswedstrijd tegen
TOB op het programma staan. De
wedstrijd werd gespeeld in sporthal De Waterlelie en beide ploegen bleken aan elkaar gewaagd. In
de eerste helft golfde het spel op en
neer met kansen voor beide doelen. De tegenstander uit Amsterdam was effectiever in het afronden van de doelpogingen. Het bleef
lange tijd 0-0 en de openingstreffer viel pas na een kwartier speeltijd. Een fraaie actie via de linkerflank werd vakkundig afgerond
in de korte hoek: 0-1. Drie minuten
later werden de Aalsmeerders op
een 0-2 achterstand gezet. Ditmaal
verdween een bekeken doelpoging
vanaf de rechterkant in de goal: 0-2.
Zekveld Sport wist in de eerste helft
niet de vijandelijke keper te passeren. Het was aan doelman Thomas
de Jong te danken dat de thuisclub
de rust in ging met slechts een 0-2
achterstand. Vlak voor de wissel pareerde de Zekveld-doelman namelijk met een geweldige safe een
harde inzet van dichtbij. Ruststand
0-2 voor TOB. In de tweede helft
moest Zekveld Sport orde op zaken
gaan stellen maar kreeg eerst nog
een tegendoelpunt te verwerken.
In de derde minuut van het tweede bedrijf slalomde een TOB aanvaller door de defensie en tekende de 0-3 aan. Zekveld Sport had
het antwoord snel klaar. Eén minuut later veroverde Jeffrey Hausel
de bal op de helft van de tegenstan-

der, liep goed door en schoot vervolgens hard raak in de linkerbenedenhoek. Klasse doelpunt: 1-3. De
spelers van TOB waren niet echt onder de indruk van deze aansluitingstreffer en gingen op jacht naar een
grotere voorsprong. Die kwam er
ook, na een knappe passeerbeweging dwars door het midden kwam
de 1-4 op het scorebord te staan.
Bij deze stand raakte Jeffrey Hausel geblesseerd. Na een ongelukkige botsing moest hij het speelveld
verlaten en kon helaas niet meer terugkeren in de wedstrijd. Een kwartier voor het einde wist Zekveld
Sport op karakter terug te komen in
deze zaalvoetbalpartij. Het was Kevin Boss die op knappe wijze scoorde en hiermee zijn ploeg in de wedstrijd hield: 2-4. Zekveld Sport bleef
rustig doorspelen, ging niet te gehaast voetballen en werd acht minuut voor tijd beloond met een derde treffer. Een geplaatst schot van
Wilco van Helden verdween in het
doel (3-4) en een spannende slotfase diende zich aan. Vijf minuten
voor het einde leek TOB het duel te
beslissen. Eerste spatte een bal op
de buitenkant van de paal en even
later bracht keeper Thomas de Jong
uitkomst met een fraaie redding. De
verdiende gelijkmaker viel drie minuten voor tijd. Aanvoerder Patrick
van der Wal bekroonde zijn goede
spel en bracht beide teams in evenwicht: 4-4. In de slotminuten waren
er nog enkele kleine kansje maar
gescoord werd er niet meer. Zekveld
Sport, eigenlijk de hele wedstrijd op
achterstand, hield toch een punt
over aan deze zeer sportief verlopen
wedstrijd: eindstand 4-4.

Weer nieuwjaarsplons in
Het 90-jarige Oosterbad
Aalsmeer - Er komt weer een
nieuwjaarsduik in Het Oosterbad op
1 januari. Liefhebbers kunnen weer
fris het nieuwe jaar in. Vanaf 13.00
uur zijn durfals en kijkers welkom op
het gezellige terras van Het Oosterbad om iedereen allereerst de beste
wensen te wensen. Rond 13.50 zal
onder leiding van Joke de Jong van
Fit Center Amstelveen de warmingup plaatsvinden zodat eenieder om
precies 14.00 uur de nieuwjaarsplons kan gaan maken in het tweede bad. Na de duik is er weer traditiegetrouw de heerlijke erwtensoep

van de grote sponsor achter dit alles en worden de mutsen en de certificaten uitgedeeld, dit alles omlijst
door gezellige muziek.
Feestelijk jaar
Het Oosterbad luidt overigens een
jubileumjaar in, want in 2018 bestaat het natuurzwembad aan de
Mr. Jac. Takkade al een trotse 90
jaar en dat wordt natuurlijk gevierd.
Volg voor al het actuele jubileumnieuws de Facebookpagina van het
Oosterbad of kijk op de website
www.hetoosterbad.nl.

Vrijdag weer dartavond

‘t Dijkhuis in kerstsfeer
Oude Meer - Alle darters hebben
weer mooie resultaten geboekt in ‘t
Dijkhuis tijdens sportieve poules en
spannende finales. Bij de dameswinnaarsronde was Jolanda Heijsteeg de trotse winnares. Zij won van
Ans Jurka met 3-0. In de verliezersronde stonden deze keer Sandra
Heijsteeg en Lisa Bruggink tegenover elkaa. Sandra won met 2-1. Bij
de heren ging de finale tussen ErikJan Geelkerkerken en Cris Brouwer,
waarbij deze keer Erik-Jan won met
4-2. In de verliezersronde won Peter
van der Laarse van René van Veen
met 3-1 en tevens gooide Peter de
hoogste finish van de avond: 156.
Morgenavond, vrijdag 22 december,
is de volgende speelavond in ’t Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 77 in
Oude Meer. De zaal is open vanaf
19.30 uur en de eerste pijlen mogen

vanaf 20.30 uur in het dartbord worden gegooid. Deelname kost 4 euro
en iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom !

FCA afgelast en
winst RKDES

had het nakijken. De rust gingen
de ploegen in met 0-3 voor RKDES.
De tweede helft werd het nog even
spannend, Stompwijk wist twee
keer de bal achter de doelman te
krijgen. De voetballers van RKDES
waren echter vast van plan om de
winst mee terug naar Kudelstaart
te nemen en bleven geconcentreerd spelen. Ook RKDES wist de
bal nog twee keer in de touwen te
schoppen. Eindstand 2-5 voor Kudelstaart. De doelpunten zijn gemaakt door Robin v/d Steeg (1x) en
Indy v/d Koert (4x).

Aalsmeer - FC Aalsmeer zondag
wachtte 17 december een uitwedstrijd tegen Kickers’69 in Leimuiden. De wedstrijd werd op het laatste moment afgelast. Deze wedstrijd gaat nu gespeeld worden op
4 maart. Voor RKDES ging ‘uit’ tegen Stompwijk zondag wel door. De
Kudelstaarters waren op dreef en
er werd goed gespeeld. Stompwijk

De trotse winnaars met hun prijzen.
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Verlies basketballers tegen Akrides

Tweede crosscompetitie

Aalsmeer - Na de uitstekende
overwinning van vorige week reisde Heren 1 af naar IJmuiden om tegen middenmoter Akrides te spelen. Maar liefst drie spelers (spelverdelers Tijs en Bram Buskermolen en Thijs Wijfjes) konden om verschillende redenen niet meedoen
en zij werden alle drie node gemist.
Toch had Aalsmeer gewoon moeten en kunnen winnen. In de eerste periode startte Aalsmeer, het
lijkt een slechte gewoonte te worden, opnieuw ongeïnspireerd en
slap. Het kwam zelfs met 18-9 achter. Er werd aanvallend verschrikkelijk veel gemist waarna Akrides door
snelle fast-breaks eenvoudig mocht
scoren. Verdedigend bleek de zone-verdediging opnieuw te kwetsbaar en de IJmuidenaren vonden
dan ook vrij eenvoudig de zwakke plekken. Aalsmeer schakelde
als zo vaak noodgedwongen over in
een man-to-man verdediging. Dat
maakte in ieder geval dat de achterstand bij rust bijna was ingelopen (30-27). Aanvallend bleef het
Aalsmeerse spel echter zeer slordig
met veel onnodig balverlies. Omdat
Akrides eenvoudig de kwaliteit miste om Aalsmeer echt weg te spelen
bleef de wedstrijd spannend. Bij 4039 kwam Aalsmeer zowaar op voorsprong, maar nu ging Aalsmeer ook
verdedigend steeds slechter spelen.
Toegegeven: een van de scheidsrechters was niet bepaald op de
hand van Aalsmeer, maar ook die
tegenslag had gemakkelijk overwonnen kunnen worden. Dat uiteindelijk Aalsmeer met 59-62 verloor
had het dan ook volledig aan zichzelf te wijten. Desalniettemin heeft
het team alles nog in eigen hand om
kampioen te worden.

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 16
december stond de tweede crosscompetitie van het jaar op het programma in het recreatie-en natuurgebied Het Twiske. Ondanks de afwezigheid van de door ziekte gevelde Thijmen Alderden en Greame ’t
Hoen en Milan Biesheuvel, welke
van een vakantie geniet, verscheen
het AV Aalsmeer Running team met
vier man sterk aan de start. Davy
Heijsteeg, Wessel Heil, Gregory ’t
Hoen en Justin Heijsteeg.
A-junior Davy Heijsteeg nam direct na de start de leiding om deze over het 4000 meter lange door
de sneeuw van afgelopen weken
geteisterde parcours niet meer uit
handen te geven. Door het tempo hoog te houden kon Davy onbedreigd zijn race voltooien. Op ge-

Sterke tweede wedstrijd
AV Aalsmeer junioren

Heren bewijzen zichzelf
slechte dienst: 59-62

Bijzonder
De U 14 speelde opnieuw een bijzondere wedstrijd. Tegen Hoofddorp
werd de eerste periode verloren met
maar liefst 20-0. In de tweede periode was er een lichte vooruitgang

maar brak de rust aan met een forse achterstand: 38-2. Na in de rust
bemoedigend te zijn toegesproken
door de coaches leek er een heel
ander team op het veld te staan en
in de derde (14-9) en vierde (8-7)
periode was er veel meer sprake van
een gelijke strijd. Opnieuw was het
team uiteindelijk tevreden. Bemoedigend was het eerste optreden van
Rosa Piet en Jonathan Kettmann die
meteen een heel goede indruk achterlieten.
Monks te sterk
De jongens U 16 beseften pas in de
tweede helft dat ze toch echt met
een basketbalwedstrijd bezig waren. Het hoog geklasseerde Monks
kon daarom goed profiteren van het
slappe spel waarbij vooral zeer veel
onnodig balverlies werd geleden.
Na een ruststand van 23-38 kwam
Aalsmeer nog aardig terug tot op
10 punten, maar uiteindelijk werd
verloren met 63-48. Ook het tweede U 16 team moest hun meerdere erkennen in het tweede team van
de Monks. Het team streed vol overgave en hoewel het nog lang spannend bleef wonnen de jongens uit
Monnickendam met 46-37. Wel
werd center Milo Schuijt gemist tegen de lange tegenstanders.
Wonderbaarlijk
De jongens U 18 vochten een heftige strijd uit met Challengers uit
Hoofddorp. Door een te korte warming up kwam Aalsmeer al snel op
een grote achterstand. Deze werd
in het derde kwart ingelopen en in
het vierde kwart gingen beide teams
om en om aan de leiding. Vier seconden voor tijd scoorde Challengers op wonderbaarlijke wijze met
een driepunter 46-45, waarna de
tijd voor Aalsmeer te kort was om
tegen te scoren. Toch mag dit team,
net als de andere jeugdteams van
B.V. Aalsmeer, zeker tevreden terugkijken op een prima eerste seizoenshelft.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Tim Maas in finale, maar
winst voor Christopher!
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was in het Dorpshuis van Kudelstaart het twee wekelijkse dartsfeest. De opkomst was met 37 darters prima. Het vier niveau systeem
stond weer garant voor veel dart
plezier voor alle niveaus, maar de
meeste ogen waren toch weer gericht op het Hoogste Niveau. De
eerste zes speelavonden werden
gewonnen door steeds een andere darter, waarvan de eerste drie
door eenmalige deelnemers (Wouter Rietveld, Lars Plaisier en Marco Cornelisse). Zij kwamen, zagen,
overwonnen en keerden (vooralsnog) niet meer terug. De andere
drie winnaars (Martin Bax, Erik Jan
Geelkerken en Christopher Brouwer) waren wel aanwezig. Dit waren echter niet de enige favorieten
op deze avond, zo waren bijvoorbeeld ook Arie van de Eijkel (die
in het verleden drie speelavonden
V.l.n.r.: Winnaars Christopher, Pietje
(derde niveau) en finalist Tim.

won), Danny de Hartog (vier speelavond overwinningen) en Tim Maas
(twee) aanwezig. Zij hadden echter
één en hetzelfde probleem; zij troffen allen Christopher in bloedvorm.
Hij versloeg dit indrukwekkende rijtje wat resulteerde in zijn zesde
overwinning ooit. Ook had hij met
een prachtige 156 finish de hoogste uitgooi van de avond. Het rijtje hoogste uitgooien van de afgelopen vier speelavonden is indrukwekkend; 142, 164, 160 en 156. Gelukkig voor de ‘mindere’ darters waren er nog drie niveaus, zodat degenen die zich op wat ‘recreatiever niveau’ bevonden ook wat te winnen
hadden. Zo won Piet van Overbruggen het derde niveau, vandaar dat
hij op de foto tussen de grote gladiatoren Christopher (links) en Tim
stond. Hoe het alle darters precies
verging op de overige drie niveaus
volgt volgende week.
Volgende week vrijdag, 29 december, is de volgende en laatste speelavond van het jaar in het Dorpshuis. Een extra goede reden dus
om te komen, zo tussen de kerst
en oud en nieuw perikelen door. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Man, vrouw, jong en
oud, iedereen speelt door elkaar en
dankzij het vier niveaus systeem komen alle darters zoveel als mogelijk
op hun eigen niveau terecht. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Op de website
www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Eerste onderlinge wedstrijd
afdeling turnen SV Omnia
Aalsmeer - Nadat de wedstrijden
op 11 december geen doorgang
konden vinden vanwege de weersomstandigheden, gingen de turnsters van SV Omnia 2000 op maandag 18 december wel de onderlinge strijd aan in de eerste wedstrijd
van de onderlinge competitie. Het
was voor de allereerste keer dat de
wedstrijden plaats vonden in Sportcentrum De Waterlelie. Het was
vooraf even uitzoeken wat de beste
toestelopstelling zou zijn en welke
plaatsen geschikt zouden zijn voor
de ouders, grootouders en andere familieleden en belangstellenden.
In totaal turnden er 41 turnsters onder leiding van trainsters Anneke
Nap, Mariët Tas, Ilse Sandifort, Erica Belandi en Gerda Kockelkorn. De
groepen waren op leeftijd en niveau
ingedeeld. De prijzen bestonden uit
gouden, zilveren en rode kerstballen. De echte medailles worden pas
bij de finale wedstrijd uitgereikt.
In de categorie instap D2 turnden negen meisjes. Hiervan turnden er vier meisjes hun allereerste
turnwedstrijd. Heel spannend dus.
Van deze vier eindigde Zoë Lodder op de 6e plaats, Anne Meijn op
de 7e, Isa Alberts werd 8e en Mila van der Heuvel 9e. Van de meisjes met iets meer wedstrijdervaring eindigde Britt de Vos op de 5e
plaats, Amy Egberink op de 4e, Fenne Vogel werd 3e, Britt Lisierse 2e
en Jet Snoek eindigde met een ruime voorsprong van 0,6 punt op de
eerste plaats en won dus de gouden
kerstbal. In de categorie instap, pupillen 1 D1 turnden 7 meisjes. In de
D1 wordt er een vrije oefening op
muziek geturnd. In de D2 is dit een
vloeroefening zonder muziek. Op de
7e plaats eindigde Amy Raadschelders, 6e werd Sophie Does, 5e Alicia
den Ouden en de 4e plaats werd ingenomen door Nency van Noordenne. Twee turnsters, Emily Broekhuysen en Jinte van Leeuwen, eindigden precies gelijk op de 2e plaats en
daardoor verviel de 3e plaats. Nency en Jinte mochten in een officiële KNGU-wedstrijd nog geen flickflack springen in hun vloeroefening,
maar bij de onderlinge wedstrijden
mogen de turnsters laten zien wat
ze kunnen. Dus turnde Nency een
flickflack en Jinte zelfs twee flickflacken achter elkaar. Ranya Hnassay was even de weg kwijt bij het
begin van haar vloeroefening. Ze

Schaken in Voorschoten en Groningen

bergen stond optisch erg aardig,
maar vertrouwde de stelling niet tegen de sterke Driessen en stelde remise voor dat werd geaccepteerd.
Als laatste speelde Olivier Marinic
nog en wist met nauwkeurig spel de
eer van AAS te bewaren en scoorde een verdiende overwinning. Derhalve een 4.5-3.5 nederlaag voor
AAS 2 en de volgende wedstrijd tegen de Zwarte Pion wordt cruciaal
voor handhaving in de hoogste klasse LeiSB.

Aalsmeer - Donderdag jongstleden trokken de troepen van AAS 2
naar Voorschoten voor het duel met
het sterke Voorschoten 2. Dit team
is een mix van 3 volwassen spelers en 5 talentvolle jeugdspelers
die zeer underrated zijn. Voorschoten opende de aanval op de vleugels van AAS. Op bord 1 verrekende
Henk Noordhoek zich in een lange
variant en werd er daarna genadeloos afgeschoven door de zeer sterke Jip Daamen. Tegelijktijdig werd
op bord 8 Nico van Ruiten er afgehakt door de 12 jarige Alisha Warnaar. Ook op de andere borden was
er weinig hoop voor AAS en een
bloedbad dreigde. Maar de zieke

AAS 1 in het verre Groningen
Zaterdag 16 december toog AAS 1
naar het verre Groningen. De weersomstandigheden waren gelukkig
beter dan eerder, maar het blijft een
lange en vermoeide tocht die terug
te vinden is in de uitslag, namelijk
een zware nederlaag. De beste 2
Azen Fidemeesters (FM) Johannes
Rudolph en Jeffrey van Vliet, op bord
1 en 3, wisten niet te winnen van
hun tegenstanders en dan wordt het
moeilijk voor het team. Mark Trimp
verloor op 2 kansloos van FM van
Assendelf en ook Paul Schrama verloor op bord 4. Toen Ben de Leur op
9 verkeerd visualiseerde in een lange variant en een pion verloor en
daarna redelijk kansloos ten onder
ging, was het duidelijk dat de wed-

Twee keer verlies voor AAS
Ben de Leur hoestte zich met zwart
steeds beter de stelling in en stelde met klein voordeel remise voor,
voordat de fysieke instorting zou
toeslaan. Na enig nadenken werd
dit aanbod aangenomen. Ook Koen
Beentjes moest het onderspit delven tegen een jeugdige opponent.
Boudewijn Eijsvogel stond de gehele partij slecht en stelde remise
voor uit oogpunt van damage control. Zijn tegenstander nam dit aan,
daar hiermee de overwinning vrijwel zeker was. Martin van Zaanen
stond ook lang minder, maar wist
laat op de avond toch toe te slaan
tegen zijn zeer jeugdige tegenstandster Caro de Zoeten. Willem Hens-

viel, maar na een paar minuten
pauze wist ze zich te herstellen en
mocht ze haar vloeroefening opnieuw starten, waarin ze heel knap
een flickflack en een vrije radslag
turnde. Ze eindigde op de eerste
plaats met een ruime voorsprong
van 2 punten op Emily, de nummer
twee. In de categorie pupillen en
jeugd D2 turnden 8 meisjes. Suus
Clemens werd 8e, Sam Rosa Voorn
7e, Fabienne van Gilst werd 6e. Voor
Fabienne heel goed, want dit is haar
eerste wedstrijdjaar. Lynn van der
Neut werd 5e, Esmee Rolden, nog
niet helemaal hersteld van een val
van de brug, werd toch heel knap
4e met slechts 0,1 punt verschil met
de 3e plaats, die ingenomen werd
door Noa Verbeek. Jente Tolsma, die
dit jaar voor het eerst wedstrijden
turnt, eindigde op de 2e plaats en
de 1e plaats was met een verschil
van bijna twee punten voor Fabienne Homma. In de categorie pupillen
2 D1 zouden er vijf meisjes turnen,
maar door ziekte en een blessure
werden het er maar drie. Ze turnden
er niet minder om. Riva Smits werd
3e, Sanne Klein 2e en Nada Hnassay eindigde met ruim een punt verschil op Sanne op de eerste plaats.
Nada turnde in haar vrije oefening
een mooie dubbel flickflack en een
vrije radslag. Sanne en Nada sprongen voor het eerst over de kast een
overslag met een halve draai in en
een halve draai uit. Heel knap.
In de categorie jeugd keuze turnden
vier turnsters. Maud Sanders werd
4e, Ayanna Hardjoprajitno 3e, Britt
Beelen 2e en Jet van Kooten eindigde op de eerste plaats met ruim een
punt verschil op Britt. In de categorie junioren/senioren turnden 10
turnsters. Nummer 8, 9 en 10 eindigden qua punten heel dicht bij elkaar. 10e werd Nadine van Nuland,
9e Elaine van Bakel en 8e Jasmin
Aileen. Tanya Karoui werd 7e, Shanna Dernison 6e, Guylaine Piet 5e. De
vierde plaats kreeg ook een prijs en
deze ging naar Danielle Lohuis. 3e
plaats was voor Fleur Snoek, die in
haar vloeroefening voor het eerst
een streksalto achterover turnde.
Anouk Caarls eindigde op de 2e
plaats en de 1e plaats was voor Isa
Verzeilberg.
Trainsters en turnsters kunnen terugkijken op een geslaagde eerste
wedstrijd van de onderlinge competitie.

strijd verloren was. Peter Poncin, Simon Groot en vooral Jasper van Eijk
scoorden keurige remises, maar er
waren niet meer genoeg borden om
punten te scoren. Want de enige
overwinning werd gescoord door AJ
Keessen waarna Willem Hensbergen ook verloor waardoor de Azen
tegen hun grootste nederlaag tot
nog toe opliepen: 6.5-3.5. In januari is er geen landelijke competitie
wegens het Tata Steel schaaktoernooi, zodat in februari de thuiswedstrijd tegen Messemaker is, de laatste kans op nog wat punten te scoren, want daarna wachten de sterkste teams in deze moordende klasse. Voor meer informatie: www.aas.
leisb.nl
Door Ben de Leur

Drie leden van AV Aalsmeer Running team: Davy Heijsteeg (440), Wessel Heil
(442) en Gregory ’t Hoen (443). Foto: Erik Witpeerd

BeNe League handbal

FIQAS Aalsmeer sluit jaar
af met zege op HC Visé
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben het handbaljaar
2017 heel goed afgesloten: zaterdagavond werd in de Bloemhof met 3027 gewonnen van het Belgische HC
Visé. De reeks ongeslagen wedstrijden is hiermee inmiddels opgelopen
tot elf. En door het gelijkspel van Volendam en Lions bezet de ploeg van
Bert Bouwer nu de gedeelde tweede
plaats in de BeNe League, met twee
punten voorsprong op de nummers
vier, vijf en zes. Zoals steeds de laatste tijd kwam er een gedreven FIQAS het veld in. Dat weerhield de
Belgische ploeg er echter niet van
om al binnen vijf minuten een 3-0
voorsprong te nemen. De uitwedstrijd, eerder in het seizoen, was verloren van Visé. Zou het deze avond
weer zo aflopen? Het antwoord is
nee, want FIQAS kwam, naarmate de eerste helft vorderde, steeds
beter in het spel. Eerst zorgden Rob
Jansen (2x), Remco van Dam en topscorer Tim Bottinga voor een gelijke
stand: 4-4, daarna werd er gebouwd
aan een voorsprong. Kevin Hooijman, Robin Boomhouwer en Samir
Benghanem waren goed voor 7-5,
de ook nu makkelijk scorende Bottinga vergrootte de marge: 9-6 en
even later 10-7. In de slotfase ging er
nog een schepje bovenop: Quinten
Ouderland, van Dam en Boomhouwer brachten de marge op zes: 13-7
en die kon worden vastgehouden tot
de rust: 15-9.
De basis voor de overwinning was al
gelegd. In de tweede helft werd dan
ook iets gas terug genomen. Dat gaf
de Belgen wel de gelegenheid om
dichterbij te komen: via 16-13 naar
19-17. Nu waren het Boomhouwer
en Bottinga die zorgden voor wat
meer lucht: 22-17. Maar ook nu gaf
Visé niet op: weer kwam de Belgische ploeg terug op twee: 22-20 en

Dartcompetitie in ‘t Middelpunt

Hoogste eer Franklin Dolk
Aalsmeer - De laatste dartcompetities van 2017 zijn alweer gespeeld. Er
werd veelal fanatiek, maar toch sportief gespeeld. Je tegenspelers een
beetje uitdagen en dan zorgen dat je
zelf op de eerste plaats kan komen,
dat is bij Sebastiaan Dolk ook gelukt.

paste afstand gevolgd door teamgenoot Wessel Heil (B junior), die in de
achtervolgende groep continu controle op zijn positie wist te behouden en door een goede versnelling
in de eindfase beslag legde op de
derde plaats.
Voor Gregory ’t Hoen, die de laatste
weken door blessure niet optimaal
heeft kunnen trainen, was het vooraf afwachten hoe het zou gaan. Op
het zware parcours wist hij een goede degelijke wedstrijd neer te zetten
waarbij de blik alweer vooruit wordt
gericht op de komende Sylvestercross in Soest.
Tot slot was het Justin Heijsteeg die
de ploeg completeerde. Ook voor
Justin was het een goede cross
waar hij tevreden op terug kan kijken.

Op 21 november werd hij eerste. Kees
de Lange tweede en Jacco Piet werd
derde. Een week later ging Kees de
Lange met de eer strijken en werd hij
eerste. Op twee Ben van Dam en op
de derde plaats Ted van Galen. Op 12
december was de hoogste eer voor

even later 23-21. Verder lieten de
Aalsmeerders het niet komen. In
de slotfase werd weer gas gegeven:
27-21 en 28-22, waarna de wedstrijd netjes uitgespeeld kon worden
naar een 30-27 eindstand én overwinning. De Belgen moesten na het
laatste fluitsignaal ietwat sip en verslagen toekijken hoe van Dam, Ouderland en Bottinga een vreugdedansje maakten om dit te vieren. FIQAS gaat comfortabel de winterstop
in en komt op zaterdag 20 januari
pas weer in actie: uit bij Hasselt. De
eerstvolgende thuiswedstrijd is op
zaterdag 27 januari.
Doelpunten: Tim Bottinga 10, Robin
Boomhouwer 5, Kevin Hooijman 4,
Rob Jansen 3, Remco Van Dam, Samir Benghanem en Quinten Ouderland 2, Wai Wong en Erik Blaauw 1.
Stand BeNe-League
1. Achilles Bocholt 14-23
2. OCI/Lions 14-20 (+55)
3. FIQAS Aalsmeer 14-20 (+31)
4. Herpertz/Bevo 14-18
5. Kras/Volendam 14-18
6. Initia Hasselt 14-18
Programma BeNe League
Zaterdag 20 januari, 20.15 uur: Initia/Hasselt – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 27 januari, 19.15 uur: FIQAS Aalsmeer – Achilles/Bocholt
Zaterdag 3 februari, 20.15 uur: Neerpelt – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 10 februari, 20.55 uur:
Wematr./Quintus – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 17 februari, 19.15 uur: FIQAS Aalsmeer – KV Sasja
Zaterdag 24 februari, 19.00 uur:
Kras/Volendam – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 3 maart, 20.00 uur: FIQAS
Aalsmeer – Callant/Tongeren
Zaterdag 10 maart, 20.00 uur: JMS/
Hurry Up – FIQAS Aalsmeer.
Foto: www.kicksfotos.nl

Franklin Dolk, die het die avond uitstekend deed. Met een uitgooi van
101 wist hij de eerste plaats te behalen, tweede werd Ben van Dam en
de derde plaats was voor Ted van Galen. Afgelopen dinsdagavond was de
laatste dartcompetitie. Op dinsdag 9
januari 2018 begint het darten weer
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang: 20.00 uur, kosten
van deelname 2,50 euro per avond.
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

