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estolen fiets
weer retour
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Aalsmeer - Op vrijdag 14 december aan het einde van de
middag is een gestolen fiets
aangetroffen in de Hellendaalstraat. De fiets is inmiddels weer retour bij de rechtmatige eigenaar. Er loopt een
onderzoek door de politie.
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Antenna weet hoe het werkt!
Drie keer is scheepsrecht!

Gemeenteraad geeft unaniem groen
licht voor renovatie atletiekcomplex
Aalsmeer - Driemaal is scheepsrecht, meestal lukt het dan wel”,
zo zei Jelle Buisma van de PvdA bij behandeling van de renovatie
van het sportcomplex in de Sportlaan 43 tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag 13 december. En hij kreeg gelijk. Na
een frisse discussie, een aangepaste motie en een tot motie omgetoverd amendement werd unaniem ‘ja’ gezegd tegen de renovatie van de atletiekbaan, de bouw van duurzame kleed- en doucheruimtes en de aanleg van nieuwe verlichting rond de baan. En
hiermee gaat ook de lang gekoesterde wens van All Out in vervulling. Er kunnen twee extra tennisbanen gerealiseerd worden.
Extra krediet
Voor de renovatie is een extra
krediet nodig van 512.000 euro. In 2016 was voor het vernieuwen van de sterk verouderde
baan een bedrag van 920.000 gereserveerd. De twee jaar ‘wachttijd’ voor aanvang is deels te wijten aan, zoals Ronald Fransen van
GroenLinks het omschreef, geknoei bij de gemeente. Echter
ook de gestegen bouwkosten en
ook de voor een duurzamere renovatie voor langer behoud van
de nieuwe atletiekbaan zijn debet aan de hogere kosten.
In ieder geval is nu totaal 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld,
een hele opluchting voor het bestuur en de leden van AVA. Ze
zijn lang in spanning gehouden.
Eindelijk actie. De vereniging
wacht nu een snelle(re) lobby-actie, want de afspraak is dat AVA
zelf een nieuw clubgebouw gaat
bouwen. Hiervoor is totaal zo’n
250.000 euro nodig en de clubkas is nu ‘pas’ gevuld met 100.000
euro. Over dit financiële verschil
ging het amendement van Absoluut Aalsmeer. De fractie startte haar betoog met een kritische
noot ten opzichte van het aantal
leden en de mogelijke verhoging
van de parkeerdruk, maar pleitte
toch voor een gemeentelijke garantstelling voor als het AVA niet
gaat lukken om het benodigde
bedrag bij elkaar te sparen.
Schorsing
Absoluut Aalsmeer wil voorkomen dat bij het gerenoveerde
complex cabines komen te staan
die dienen als clubhuis, omdat

het benodigde bedrag toch niet
gehaald is. Het amendement had
sympathie van de overige fracties, maar allen vonden de inhoud iets te open. Na tien minuten schorsing kwam Absoluut
Aalsmeer met een nieuw voorstel. In samenspraak met de VVD
en het CDA was het amendement
omgezet in een motie, die er op
neerkomt dat de financiën geen
belemmering mogen vormen
voor de bouw van het clubhuis.
Mocht het haperen op geld dan
gaat de gemeente in overleg met
het AVA-bestuur en kan gebruikgemaakt worden van een financieel vangnet van 150.000 euro. Er
wordt echter vanuit gegaan dat
het AVA wel degelijk lukt om met
eigen geld een duurzaam clubhuis te bouwen.
Woningen bij sportcomplex
De andere motie werd ingediend
door D66, PvdA, GroenLinks en
Absoluut Aalsmeer en ging over
mogelijke alternatieve woonvormen voor jongeren en starters bij
het complex. Dit als ongeveer 1/3
deel voor dekking van de kosten
voor de renovatie. De fracties willen dit onderzocht hebben.
Wethouder Robbert-Jan van
Duijn veegde deze (financiële)
droom gelijk van tafel. Woningen bouwen voor jongeren en
starters gaat geen enorme opbrengsten genereren. Het onderzoek naar woningen (maximaal
24) had hij naar aanleiding van
de bespreking hierover in commissieverband al in werking gezet. Maar het koppelen van het
onderzoek aan de renovatie raad-

de hij af. Het zou (weer) vertraging geven. Het onderzoek vergt
meer tijd, ook omdat participatie
nodig is met de beide verenigingen en omwonenden. De motie
is aangepast, woningbouw en renovatie zijn niet meer aan elkaar
gekoppeld, en werd uiteindelijk
unaniem aangenomen.
Conclusie: Het atletiekcomplex
gaat na zo’n twintig jaar vernieuwd worden en de tennisvereniging kan uitbreiden. Er
is groen licht, de spade kan de
grond in! Applaudisseren mag
niet in de raadzaal, maar het liefst
hadden de aanwezige AVA-leden
dit natuurlijk wel gedaan. Het
bleef (gepast) bij enkele ferme
handdrukken onderling.
Migranten en ligplaatsen
Tijdens de raadsvergadering is
onder andere ook gesproken
over de Middenweg in Green
Park Aalsmeer, zijn de fractiebudgetten vastgesteld, werden met
een hamerslag de belastingverordeningen met slechts verhogingen in de vorm van inflatiecorrectie goedgekeurd en konden
de fracties zich allen vinden in
nieuwe plaatselijke verordening
ondergrondse
infrastructuren.
Dick Kuin van Absoluut Aalsmeer
merkte hierbij nog op dat ook
echt iedere schep die de grond
ingaat en iedere sleuf die gegraven wordt, eerst gemeld dient te
worden bij de gemeente. Unaniem (na twee amendementen) is
verder akkoord gegeven voor de
kadernota ‘huisvesting arbeidsmigranten’. De ligplaatsenverordening gaf eveneens een pittige
discussie, maar is goedgekeurd,
evenals de ontwikkeling van een
visie voor de Bovenlanden en
de Oosteinderweg. Het was een
lange en late raadsvergadering,
maar alle onderwerpen op de
agenda zijn behandeld. De extra
geplande vergadering vanavond,
donderdag 20 december, vindt
dan ook geen doorgang!
Door Jacqueline Kristelijn

Nep-collectanten huis-aan-huis in Centrum
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 13 december kreeg de politie
enkele meldingen van inwoners
van het Centrum dat in de wijk
nep-collectanten actief waren. Er
werd gecollecteerd in verschillende straten voor een aantal goede
doelen, waaronder SOS-kinderdorpen. Er is navraag gedaan bij

de stichting en deze meldde dat
er niemand op pad was om geld
op te halen. De politie is poolshoogte gaan nemen, maar de collectanten zijn niet meer aangetroffen. Krijgt u een collectant aan
de deur en u vertrouwt het niet?
Vraag dan om het speciale identificatiebewijs. Hiermee moet een

collectant kunnen laten zien dat
hij of zij verbonden is aan een bepaalde organisatie. Ook kan melding gedaan worden bij de politie via 0900-8844.
Op de website www.cbf.nl/collecterooster is na te kijken welke organisaties collecteren in
Aalsmeer en wanneer.
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Bestuurster rijdt
na schade weg
Aalsmeer - Op maandag 17 december om zes uur ‘s middags
zag een inwoner dat een auto bij het wegrijden vanaf het
Praamplein een andere wagen raakte. De auto heeft flinke
schade opgelopen. De inwoner
heeft geprobeerd de veroorzaker, een vrouwelijke bestuurster, tot stoppen te manen,
maar hier was de automobiliste
niet van gediend. Ze reed alsnog weg. De politie heeft het
incident in onderzoek.
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BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Omg. Seringenpark, Wilgenlaan (190 kranten)
Kudelstaart: Omg. Schweitzerstraat (200 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Opmaak laatste krant
in 2018 op maandag!
Aalsmeer - Deze week een mooie Kerstkrant en volgende
week alweer de laatste Meerbode van het jaar 2018. In
deze krant een mooi kerstverhaal, sfeervolle foto’s, lieve
verhalen, aankondigingen van kerstdiensten en natuurlijk
ook ‘gewone’ verslagen en aankondigingen over sporten culturele activiteiten, uitjes en speciale acties. Voor de
laatste krant van het jaar is de aanleverdag van teksten en
advertenties aangepast. De krant wordt op maandag
24 december opgemaakt en verschijnt dan na de
kerstdagen ‘gewoon’ op donderdag 27 december.
Teksten, verhalen, foto’s en advertenties sturen kan
tot uiterlijk 12.00 uur op maandag 24 december.
Eerder wordt uiteraard op prijs gesteld. Verhalen naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl en advertenties
naar verkoopaalsmeer@meerbode.nl.
Fijne kerstdagen allemaal!
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Kerstvieringen in De Spil met
thema ‘De Koning komt’

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. 8.0018.00 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.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 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
praktijk-uren 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.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.

Kerkdiensten
23 t/m 26 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met dhr. JanWillem van den Bosch. 24 December Kerstnachtdienst aan
de Poel. Eerste kerstdag 11u.
Familie kerstfeest.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Jan
van de Akker. Eerste kerstdag
10u. Kerstdienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.C. Wessels en 16.30u. met
ds. J.A.C. Weij. Eerste kerstdag
10u. Dienst met ds. C. van Atten. Oppasdienst kinderen 0-3
jaar en zondagsschool voor
jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Ole van Dongen. Collecte voor: Adventsproject. Eerste kerstdag 9.45u.
Kerstviering met zr. Mieke Wierda m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor. Collecte voor:
projecten Wereld Werk. Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
en eerste kerstdag Diensten
om 10u. en 16.30u. Tweede
kerstdag dienst om 10u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10.00 uur Dienst
met ds. Teus Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.

G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Organist: A. Stolk en om 16.30u.
Kinderkerstfeest. 24 December 21.30u. Kerstnachtdienst
met ds. G.H. de Ruiter. Organist: C. Schaap. Eerst kerstdag
10u. Kerstfeest met ds. G.H. de
Ruiter. Organist: Joshua Prins.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: M. Noordam.
24 December 18.30u. Kinderkerstfeest en 22u. Kerstnachtdienst. Eerste kerstdag 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandbergen. Organist: Hugo v/d Meij.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Familiekerstfeest met kerstmusical ‘Glitter’. 24 December 21u. Kerstnachtdienst. Spreker: Martijn
Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Dovenvertolking en vertaling
in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met
ds. J.F. Ezinga uit Lunteren en
16.30u. met ds. J.A.C. Weij, gez.
dienst in CGK. 24 December
21u. Kerstavonddienst. Eerste
kerstdag 10u. Dienst met ds.
J.A.C. Weij.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zondag om 9.30u. in Karmelkerk Eucharistieviering m.m.v.
klein koor en 14u. Poolse
dienst met Krzysztof. 24 December om 17u. Poolse dienst,
19u. Gezinsviering en 22.30u.
Eucharistieviering m.mv. Karmelkoor.

Kudelstaart - De Samen-opWeggemeente Kudelstaart nodigt u/jou uit om één of meerdere
van de Kerstdiensten mee te maken in kerkelijk centrum De Spil
aan de Bilderdammerweg onder
het gemeenschappelijke thema
‘De Koning komt’. Op maandag
24 december begint om 22.00 uur
de kerstnachtdienst. Voorganger is dominee Hans van Dalen
en muzikale medewerking wordt
verleend door Mannenkwartet
De Herman Singers uit Bodegraven en organist Jan Sikkema. Vanaf 21.00 uur wordt u ontvangen
met koffie en kerstbrood in de
hal. Vol is vol. Op dinsdag 25 december is er vanaf 10.00 uur de
kerstmorgendienst met thema
‘Hoog bezoek’. Voorganger is dogen door De Brulboeien, De Ku- minee Hans van Dalen en muzidelkwetters en Cum Ecclesia en
natuurlijk was er veel samenzang.
Na afloop werden de bezoekers
op het kerkplein (in de mist) getrakteerd op warme chocolademelk en glühwein met krentenbrood. Al met al een heerlijk ‘ouderwets’ kerstconcert waar volop
van genoten is door jong en oud.
Aalsmeer - Op maandag 24 deFoto: www.kicksfotos.nl
cember (kerstavond) bent u van
harte welkom bij de familiekerstviering in de Open Hof Kerk aan
de Ophelialaan 247. Tijdens deze
kerstviering voor de hele familie
en het koor Aurora. Eerste Kerst- zal ‘Herder Max’ langskomen.
dag, dinsdag 25 december, komt ‘Herder Max’ is een kerstspel van
men bijeen in de Titus Brandsma Mariëlle Beunder van Theater
kerk aan het Westelijk Halfrond 1 Zwuf en vertelt over de geboorin Amstelveen. Om 9.00 uur een te van het kindje Jezus. Max is een
Herdertjes viering met Pastoor E. knorrige herder die het liefst binJongerden en samenzang en om nen zit. Als hij naar de schapen in
10.30 uur een eucharistieviering het veld gaat, ontmoet hij plotsemet pastoor E. Jongerden en het ling een engel! Hoe dat afloopt, is
koor St. Caecilia
te zien tijdens kerstavond. Er valt
veel te zien én te zingen, want er
Kindje wiegen
worden ook kerstliedjes gezonEerste Kerstdag is er ook Kind- gen.
je wiegen in het Noorddamcentrum aan de Noorddammerlaan Chocolademelk
1 van 12.30 tot 13.00 uur met An- Na afloop van de viering is er warnemiek van Veen. Voor de aller me chocolademelk. U/jij bent van
kleinsten wordt de geboorte van harte uitgenodigd om ‘Herder
het kindje Jezus gevierd door het Max’ te ontmoeten op 24 decemKerstverhaal te lezen en enke- ber. De kerk is open vanaf 18.15
le liedjes te zingen. Afgesloten uur en de viering begint om 18.30
wordt met beschuit met muisjes. uur.

Volle Sint Jan kerk voor
jaarlijkse kerstconcert
Kudelstaart - Een volle Sint Jan
kerk afgelopen zondag 16 december voor het jaarlijkse kerstconcert. Het publiek kreeg een
mooi concert te horen met vlotte liederen en muziek. Muziekvereniging Flora kwam de samenzang begeleiden en er werden
enkele vrolijke kerststukken ten
gehore gebracht. Kerstliederen
werden deze middag ook gezon-

Kerstavond met
‘Herder Max’ in
Open Hof Kerk

Kerst bij de Urbanuskerk
Bovenkerk - Op zaterdag 15 september is, zoals wel bekend, het
dak van de marcante Bovenkerkse Urbanuskerk door een felle
brand verwoest. Kerst willen en
blijven de inwoners van Bovenkerk samen vieren en iedereen
wordt uitgenodigd om dit mee
te komen vieren. Alle kerstactiviteiten zijn verplaatst naar de volgende locaties in Amstelveen:
Levende Kerststal op zaterdag
22 december van 17.00 tot 20.00
uur, georganiseerd door bewonersplatform Bovenkerk, bij de
pastorie van de St. Urbanuskerk
aan de Noorddammerlaan 124.
Pastoor Jongerden leest het
Kerstverhaal voor en er is een gelegenheidskoor die samen met
de bezoekers traditionele kerstliederen gaat zingen. Kinderen zijn van harte welkom en bij
voorkeur verkleed. Dit betreft
een buitenactiviteit met koek en
zopie, zorg dat u warm gekleed
bent.
Eucharistievieringen
Kerstavond 24 december wordt
gevierd in de Internationale
School van Amsterdam aan de
Sportlaan 45 in Amstelveen. Om
17.00 uur begint een familieviering met pastoor E. Jongerden
en het koor de Boventoontjes.
Om 20.30 uur volgt een eucharistieviering met pastor J. Adolfs
en het koor Voces Volantes en
om 22.30 uur een eucharistieviering met pastoor E. Jongerden
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Russisch-orthodoxe dienst:
- Heilige Maria van Egypte Kerk.
Zaterdag 17.30u. Avondgebed
en zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Roemeens-orthodoxe
Parochie:
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met pastor A. Creemer uit Kudelstaart. Om 17.30u. Kerstsamenzang.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. cantors. Om 15u.
Kerstconcert.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Kerstdienst zondag in
de Oud Katholieke kerk
Aalsmeers - Op zondag 23 december begint om 16.00 uur in
Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg de kerstdienst. Voorganger is Dr. DirkJan Schoon,
bisschop van Haarlem, het orgel wordt bespeeld door Wander
Mulder, de bariton Gertjan Arentsen verleent medewerking en de
lezingen worden verzorgd door
Lisette Visser-Moleman
De organist Wander Mulder is 30
jaar docent geweest op een middelbare school in Emmeloord.
Daarnaast is hij werkzaam geweest als koordirigent in de Protestantse en de R.K. kerk, maar
ook bij koren die niet aan een
kerk gebonden waren. In 1980
heeft hij het diploma Schoolmuziek B gehaald aan het Conservatorium in Zwolle. Na zijn pensio-

nering in 2005 heeft hij de studie
Muziekwetenschap gevolgd aan
de UvA, en die in 2010 met het
halen van het master-diploma afgerond. In 2015 heeft hij met een
geslaagd concert met het Emmeloords Vocaal Ensemble zijn
50-jarig dirigentenjubileum gevierd. Verder is Wander al bijna
60 jaar organist. De bariton Gertjan Arentsen heeft gestudeerd
aan het Amsterdamse Sweelinck
Conservatorium bij Margreet Honig, Gertjan is koorleider en cantor van de oud-katholieke kerk in
Amsterdam. Na afloop is er koffie
en thee.
Tijdens de dienst is er slechts één
collekte en deze is voor het behoud van deze unieke kerk aan
de Oosteinderweg. De kerk gaat
zondag open om 15.40 uur.

LEG: Familiekerstfeest
en kerstnachtviering
Aalsmeerderbrug - In de Levend
Evangelie Gemeente kun je genieten van twee kerstdiensten.
Op zondag 23 december is om
10.00 uur het familiekerstfeest, op
maandag 24 december om 21.00
uur de kerstnachtdienst. Iedereen is van harte uitgenodigd om
kerst mee te vieren. Tijdens het familiekerstfeest op zondagmorgen
zal de prachtige kerstmusical Glitter te zien zijn. Ook zal dansgroep
Hearts Aligned een aantal dansen
laten zien. De kerstliederen worden deze ochtend begeleid door
de jeugdband. Jong en oud is wel-

kom. Tijdens de kerstnachtdienst
op 24 december kan genoten
worden van zang, dans en een inspirerende kerstboodschap door
Martijn Piet. Na afloop is er een
gezellige kerstreceptie. Speciaal
voor de kerstnachtdienst is een
nieuw lied geschreven: ‘Hoop is
ons gegeven’. De kerstclip die van
dit lied is gemaakt kan op de website www.leg.nl bekeken worden.
De kerstdiensten worden gehouden in de Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Ga voor meer informatie
naar genoemde website.

kale medewerking verlenen het
Interkerkelijk koor Caritas onder
leiding van Arjaan van Eck. Het
orgel wordt bespeeld door Jan
Sikkema. Er is kinderoppas voor
de allerkleinsten en een kindernevendienst voor alle kinderen
van de basisschool. Op woensdag 26 december start om 10.30
uur de kerstmusical. Jong en oud
uit de eigen gemeente is weer
druk bezig geweest voor dit jaarlijks kerstspektakel. Hieraan voorafgaand (om 9.30 uur) is er een
kerstontbijt. Als u hieraan mee
wilt doen dan graag even opgeven via scriba@sow-kudelstaart.
nl of via 0297-346035
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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 tel.nr: 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.
0297-387575. 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 gemeenteinfo’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
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

ken 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.
EIGEN BIJDRAGE WMO WIJZIGT PER 1 JANUARI 2019
Per 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedereen die gebruik
maakt van een Wmo-voorziening, gaat hetzelfde tarief betalen. Dit tarief bedraagt maximaal €17,50 per vier weken en
hangt niet meer af van inkomen, vermogen of verbruik. Het
geldt zowel voor zorg in natura als voor een persoonsgebonden budget. Als de kosten van de zorg of ondersteuning in
een periode lager zijn dan € 17,50, betalen klanten alleen deze
kosten. Voor voorzieningen zoals hulp bij het huishouden,
persoonlijke verzorging en dagstructurering betalen zij het
tarief gedurende de periodes dat zij er gebruik van maken. Bij
woonvoorzieningen, zoals een traplift of douchezitje, betalen
zij het tarief gedurende een be-paalde vastgestelde periode.
Het CAK informeert klanten van de Wmo via een brief over de
gewijzigde eigen bijdrage.
TARIEVEN WMO VERVOER

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 v/a 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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Balázs

Voorletters
A.

GeboorteDatum
datum beschikking
27-07-1976

14-12-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 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.
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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
Android-smartphones 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.

Kopania
Spaargaren

Wmo
tarief

Medereiziger

Medisch
begeleider
en kinderen
tot 4 jaar

Opstaptarief

€ 0,63

€ 0,96

gratis

Tarief per km binnen
vervoersgebied

€ 0,1095

€ 0,166

gratis

* indien u buiten het vervoersgebied reist, betaalt u een commercieel tarief van € 1,50 per km.
* De uiteindelijke eigen bijdrage wordt afgerond op 2 decimalen
achter de komma
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Gemeente Aalsmeer - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N196 en
Zwarteweg’, ‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor
het herinrichten van kruisingen of vervangen van kruisingen door rotondes ten behoeve van het realiseren van een
Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer (Z18-007842)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van de genoemde bestemmingsplannen. Met
toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bovengenoemde infrastructuur te realiseren.
De afwijking van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen zijn als volgt. Het bestemmingsplan ‘N196 en ‘Zwarteweg’
laat in de bestemming ‘Groen’ geen verkeersweg toe en in de
bestemming ‘Centrum’ ís de aanleg van en fietspad niet toegestaan. In het bestemmingsplan ‘Stommeer’; is de een geluidsscherm niet toegestaan binnen de bestemming ‘Tuin’ en
is geen verkeersweg mogelijk binnen de bestemming ‘Groen’.
In het bestemmingsplan ‘Hornmeer’ is geen voet- en fietspad
toegestaan binnen de bestemming ‘Water’ en zijn een fietsenstalling en een wachtruimte voor chauffeurs niet toegestaan
binnen de bestemming ’Groen’. In de bestemming ‘Groen’ van
het bestemmingsplan ‘Spoorlaan’ is de aanleg van geluidsschermen niet mogelijk binnen de bestemming ‘Groen’.
Ter inzagelegging
De ontwerpbeschikking, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 21 december 2018 t/m 31 januari
2019 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
-

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

Voor het gebruik van het Wmo vervoer is een eigen bijdrage
verschuldigd per gereden rit. Er wordt gerekend met een
opstaptarief en een kilometertarief. Maakt u gebruik van het
Wmo vervoer dan zijn de tarieven vanaf 1 januari 2019 als
volgt:

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

P.T.
P.R.

28-12-1979
20-02-1988

12-12-2018
12-12-2018

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 burgerza-

-

-

in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB07xMOW01 en
via de gemeentelijke viewer RO-publiceer http://0358.ropubliceer.nl/;
in papieren vorm bij de balie Burgerzaken 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 8.3020.00 uur.
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).

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Op woensdag 9 januari 2019 is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije inloop, geopend
van 08.30-11.30 uur. De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.
OP 1E EN 2E KERSTDAG EN 1 JANUARI
IS HET GEMEENTEHUIS GESLOTEN
Op maandag 24 en 31 december zijn wij
telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur.
Let op: door de feestdagen kan de levertijd van
reisdocumenten en rijbewijzen langer zijn.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
Gemeente Aalsmeer – ontwerp omgevingsvergunning
voor de bouw van 4 woningen - Zwarteweg 23 Aalsmeer
(Z-2018/010132)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt, ingevolge artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo,
bekend dat zij voornemens is de aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Stommeer
- Zwarteweg 23 ten behoeve van de bouw van 4 woningen
met bijbehorende voorzieningen te verlenen. De aanvraag is
geregistreerd onder nummer Z-2018/010132. De gewenste
ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan
Stommeer. Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te worden van het geldende bestemmingsplan.
Locatie
Het projectgebied betreft het perceel Zwarteweg 23 te Aalsmeer, waar nu 1 woning staat. Ten behoeve van het bouwinitiatief dient deze woning te worden gesloopt.
Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking,
de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen van de raad en de overige daarop betrekking
hebbende stukken liggen met ingang van 21 december voor
6 weken, dus t/m 31 januari 2019, op de volgende wijzen voor
een ieder ter inzage:
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 8.3012.00 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.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u uw zienswijze
over de inhoud van de stukken naar voren brengen. U kunt uw
zienswijze bij voorkeur schriftelijk indienen door deze te richten aan burgemeester en wethouders, postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer of digitaal via de link: http://ro0358.ropubliceer.nl/.
Eventueel kunt u uw reactie mondeling naar voren brengen.
Hiervoor kunt u via het centrale nummer 020 540 4911 een
afspraak maken.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
-

-

-

-

-

bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via
tel. 0297-387575;
via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies,
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale
bestemmingsplannen);
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 uur,
donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.3012.30 uur);
via de website ruimtelijkeplannen.nl, http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0358.OIAVHB07xJ-OW01

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsvergunning schriftelijk bij het college van burgemeester
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar maken. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een
afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.
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.
- Jac. P. Thijsselaan naast nr. 8 hoek Berkenlaan, Sectie C nr
5045 (Z18-017905), het aanleggen van een in- en uitrit en
het plaatsen van stroomvoorziening (paddestoel), tijdelijke overkapping, speeltoestel, natuurvijver en brug
- Tussen de Legmeerdijk, Burgemeester Kasteleinweg en
de Beethovenlaan, Sectie C nr. 7055 (Z18-018009), het
kappen van 2 populus Canadensis, het vervangen van
bestaande paden langs de dijk en het plaatsen van verhardingsmaterialen, klein materieel, afvalcontainers op een
naar verwachting drietal nader te bepalen locaties

-

-

Hornweg naast nr. 319, Sectie B nr. 9546 (Z18-018051), het
bouwen van een vrijstaande rietgedekte villa en het aanleggen van een in- en uitrit
P.F. von Sieboldlaan 1W en 1X, 1431 KG (Z18-018152), het
afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van
praktijkruimtes/kantoren in 2 wooneenheden
Kerkweg 62, 1432 EJ (Z18-018256), het plaatsen van een
aanbouw aan bestaande woning
Zijlijnstraat 32, 1433 DC (Z18-018452), het aanleggen van
een in- en uitrit
Zijdstraat 9, 1431 EA (Z18-018458), het verkleinen van de
bestaande winkelruimte, de winkelruimte op de 1e verdieping verbouwen tot appartementen en het realiseren van
een extra verdieping t.b.v. de appartementen
Ophelialaan 232, 1431 HS (Z18-018475), het plaatsen van
een zeecontainer ter vervanging van bestaande schuur
Dorpsstraat 4, 1431 CD (Z18-018790), het strippen van het
pand om constructief inzicht te krijgen
Naast Bosrandweg 35A, perceel kadastraal bekend A 3414
(Z18-018964), het plaatsen van een gebouw bedoeld als
projectinformatiepunt
Noordpolderweg 21, 1432 JH (Z18-019095), het plaatsen
van 3 vlaggenmasten op eigen grond

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure,
de beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Schinkeldijkje 18K, 1432 CE (Z18-006974), het uitbreiden
van de tweede verdieping t.p.v. het bestaande terras
- 1e J.C. Mensinglaan 5, 1431 RV (Z18-010080), het splitsen
van een woning in 2 woningen en het wijzigen van de zijgevel
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 kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Machineweg 302b (Z18-014210), het bouwen van een woning. Verzonden: 06-12-2018
- Noordpolderweg 6, perceel kadastraal bekend A 3632,
1432 JH (Z18-016387), het plaatsen van 5 wandelkappen.
Verzonden: 13-12-2018
- Stommeerweg 63, 1431 ET (Z18-009444), het plaatsen van
een hekwerk als perceelafscheiding. Verzonden: 17-122018

Verleende omgevingsvergunningen,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Uiterweg 79, 1431 AC (Z18-006808), het vervangen van
een bestaand dubbel woonhuis voor een enkel vrijstaand
woonhuis. Verzonden: 07-12-2018
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, optreden van de meezingbende bij Café
Sportzicht op 22 januari 2019 , melding akkoord 12 december 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 27-12-18

t/m 28-12-18
t/m 17-01-19

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 (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Cyclamenstraat 29-66 (Z18-012492) Straatfeest Cyclamenstraat, verzonden 12 december 2018

t/m 31-01-19

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 89, 1431HB (Z18-017960) Nieuw Sfinx, ontvangen 7 december 2018

t/m 31-01-19

Het vastgestelde bestemmingsplan Rietwijkeroordweg 66- kwek/ Noordpolderweg 13
met bijbehorende stukken waaronder het
besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Z2018/008158) en het raadsbesluit
Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning voor Gerberastraat 4 (Z18-002912)
Stichting Bacchus.
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning,
de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige relevante stukken, waaronder de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ ten behoeve
van Schipholparkeren, op kavel Schouten in
Green Park Aalsmeer Deelgebied 3
Ontwerpbesluit, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop
betrekking hebbende stukken van de omgevingsvergunning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N196 en Zwarteweg’,
‘Stommeer’, ‘Hornmeer’, en ‘Spoorlaan’ voor
het herinrichten van kruisingen of vervangen van kruisingen door rotondes ten behoeve van het realiseren van een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding op
de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer
(Z18-007842)
De aanvraag omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad en de overige daarop
betrekking hebbende stukken voor de bouw
van 4 woningen - Zwarteweg 23 Aalsmeer
(Z-2018/010132)
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Samensmelting van jong en oud, van religie en huidskleur

Aalsmeer over Hoop: Geslaagd en
sprookjesachtig kerstdiner
Aalsmeer - Maandag 17 september organiseerde Aalsmeer over
Hoop een avond waar niemand
zich alleen hoefde te voelen. Er
was een sfeer van geborgenheid,

een samensmelting van jong en
oud, van religie en huidkleur. Al
direct bij het binnenkomen van
de Studio’s Aalsmeer maakten de
flonkerende lichtjes een diepe in-

druk. Mensen die je opwachten,
je welkom heten en je jas aanpakken. De kinderen werden er
stil van.
Voor velen was dit begin van een
sprookjesachtige kerstavond. Het
licht uit de kerstkrans en guirlandes weerkaatsten langs muren en
plafond van de Down Town zaal.
Op de tafels stonden rode rozen.
Zachte pianoklanken - gespeeld
door Hannah Leegwater en Koen
Trommel - pasten zich aan bij het
karakter van de avond. Er waren
dit jaar naast bekende gezichten
ook veel nieuwkomers. Het Kerstdiner heeft zo’n opgang gemaakt
dat het ook dit jaar weer overvol
was aan de tafels. Degenen die
de tafelindeling hebben gemaakt
verdienen een compliment want
het direct ontstane contact zorgde voor geanimeerde gesprekken. Kinderen maakten selfies.
“Ah, deze is grappig geworden.
Ik stuur hem even naar je door.”
Meisjes in roze en zwarte tule
jurkjes draaiden voor elkaar in het
rond en Yousouf - met vlinderdas
- had een goed contact met de pianist. Er ontstond een boeiende
conversatie over een gele draak.
Van het aanwezige tekenmateriaal werd druk gebruik gemaakt.
De allerkleinsten zaten zoet op
schoot of in een kinderstoel. De
jonge crew had zichtbaar lol in
het bedienen. Wat hen echter
sterk opviel was de bescheidenheid. “Bijna niemand durft om
een glaasje drinken te vragen.”

Gevarieerd en origineel
De kok had een zeer gevarieerd
diner bedacht. Een salade met
een heerlijke dressing en een rolletje kip, ei en vis. Vervolgens een
runderbouillon. Voor het hoofdgerecht kon men kiezen uit een
stoofschotel van edelhert met
een saus van appelstroop en
pruimen; Een mozaïek van zalm
en kabeljauw overgoten met een
kruidige boter; een aardappelgratin met wilde bladspinazie; Ratatouille van aubergine, courgette en snoeptomaatjes en er waren ook nog spruitjes met uitgebakken spek. Als dessert was gekozen voor een tartin met zachte
vanille crème.
De reiziger
Tijdens het hoofdgerecht verscheen er iemand in de zaal die
zeer sober gekleed was, hij had
een lange staf bij zich en liep
op blote voeten in sandalen. Hij
sprak vriendelijk met de genodigden. Het bleek de reiziger te zijn
die over zijn belevenis vertelde
van zijn reis op weg naar Betlehem. Hij maakte deel uit van een
karavaan die bestond uit duizenden mensen waaronder ook Josef
en Maria. Beeldend werd de reis
en de vreugde over de geboorte van Jezus beschreven. Vooraf
aan het verhaal hadden de kinderen een boekje gekregen waarin alle woorden waarover de reiziger sprak voorkwamen. Wanneer
zij goed luisterden, konden zij die
woorden aanstrepen. Een mooie
vondst om de kinderen op een
ongedwongen - speelse wijze - te
betrekken bij het kerstverhaal.
De wensdoos
Na het verhaal kon nog een keer
worden opgeschept en werd het
dessert uitgeserveerd. Daarna

Tips voor (brand)veilige
feestdagen
Aalsmeer - Met de feestdagen in
aantocht is het goed stil te staan
bij de risico’s op brand. Jaarlijks
krijgt de brandweer vele meldingen van brand in een woning en
melden bijna 10.000 mensen in
Nederland zich met (ernstige)
brandwonden bij de spoedeisende hulp. Met eenvoudige maatregelen zorgt u ervoor dat de feestdagen (brand)veilig verlopen.
Een kerstboom gekocht en deze
mooi optuigen? Kies voor moeilijk brandbare versieringen en
hang deze zo op dat niemand er
tegen aan kan lopen. Zorg ervoor
dat versieringen niet in aanraking
kunnen komen met verlichting
en apparaten die warm worden.

se hoek van de kamer, zodat u
bij calamiteiten niet ingesloten
raakt. Zorg ervoor dat de boom
stevig staat en niet omver gelopen kan worden. Zet de boom
niet te dicht bij de gordijnen of
andere gemakkelijk brandbare
materialen. En gebruik nooit echte kaarsjes in de boom.

Boom met kluit
Een natuurlijke boom die vocht
kan vast houden is minder brandbaar. Kies daarom voor een boom
met kluit en geef deze dagelijks
water. Zet een kerstboom gezien
vanaf de toegangsdeur in de ver-

Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
Gebruik geen houders van brandbaar materiaal, zoals hout of plastic. Zet kaarsen niet te dicht bij
een warmtebrond en hou kaarsen uit de buurt van andere
brandbare materialen. Laat kinderen en huisdieren nooit alleen
met brandende kaarsen. Steek
kaarsen in kerststukjes bij voorkeur niet aan, laat ze in ieder geval niet te ver opbranden. Kijk
voor meer informatie op de websites www.aalsmeer/veiligheid en
www.brandweer.nl/feestvieren.

was het tijd voor de wensdoos.
Alle aanwezigen konden hun
wensen kenbaar maken en men
kon ook middels een kaart zijn of
haar hulp aanbieden. Het is absoluut de bedoeling van Aalsmeer
over Hoop dat het contact na deze avond niet ophoudt. Ervaring
van voorgaande jaren heeft - gelukkig - bewezen dat dit ook goed
lukt. Culturen en mensen vinden
elkaar en de betekenis hiervan
is voor beide kanten groot. De
avond - iets later dan gepland werd afgesloten met een dank-

woord aan alle vrijwilligers, sponsoren, Aalsmeerse bedrijven, de
Studio’s Aalsmeer, de pianisten
en leden van de CDA-fractie die
bezoekers hadden opgehaald en
weer naar huis brachten. Alle kinderen kregen een verrassing mee
naar huis en ook voor de volwassenen was er een herinnering aan
deze mooie en geslaagde avond.
Aalsmeer over Hoop is een initiatief van de Alphakerk, Lijnbaankerk, Dorpskerk, LEG, CAMA en de
Oosterkerk.
Janna van Zon
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The Whatts in Sportzicht
nige verrassing. Op de setlijst verschijnen de meest vreemde titels,
zoals Mystery Tiger Train, Whole
Lotta Billy, Stil Got Blues, Zweet
en Tranen, Sultans of California,
Godfather of Hawaii en Wikki
Langkous.
De meest uiteenlopende oude en
nieuwe hits worden door de mannen op creatieve manier gecombineerd, door elkaar gehusseld
en opnieuw in elkaar gezet tot
een geheel eigen ‘gewhatsoneerde’ versie in rock, blues, country,
ska, reggae of wat voor stijl dan
ook.
The Whatts is een echt live band
en de mannen weten met hun
enthousiasme hun publiek vanaf het podium altijd uiterst te
vermaken. Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom
op zaterdag 22 december in Café Sportzicht in de Sportlaan 44.
Aanvang circa 21.00 uur.

Succesvol Kerstbal bij
dansschool Bogaart
Aalsmeer - Op zaterdag 15 december was de grote zaal in De
Oude Veiling weer omgetoverd
tot een balzaal waar die avond
het kerstbal plaatsvond van Dansschool Robert Bogaart. Het bal was
nagenoeg uitverkocht en de sfeer
zat er al vroeg in. De avond werd
geopend met een toast waarna
het dansen van start kon gaan. De
avond was gevuld met dansen,
tussendoor lekkere hapjes en een

dansshow van Robert en Chantal Bogaart. De muziek was fantastisch verzorgd door de huisdj´s
van de dansschool, Thijs en Nicky. Elke dansavond weten zij weer
heel wat leuke hits uit de kast te
trekken. Dit keer muziek met een
feestelijk kersttintje. Volgend jaar
zal dit bal zeker weer doorgang
vinden, maar voor wie al eerder de
benen wil strekken is de volgende
dansavond op zaterdag 2 februari.

▲

Aalsmeer - Zaterdag 22 december kan genoten worden van een
optreden van The Whatts in Café Sportzicht. Deze Aalsmeerse
band is al sinds 1977 een begrip
in Aalsmeer en omstreken. André
Alderden, Peter Geleijn en George van Es, de Whatsies van het
eerste uur, hebben in de periode
1977 tot 1983 met de band door
heel Nederland opgetreden.
In 2012 hebben André en Peter
een muzikale reünie gehouden in
verband met hun 35-jarig vrienden-jubileum. Hierna hebben de
mannen samen met gitarist Bob
Enthoven een herstart gemaakt
met The Whatts 2.0 en sindsdien
spelen de geroutineerde muzikanten met hun onuitputtelijke
energie weer de pannen van het
dak en menig tent plat.
De nieuwe Whatts 2.0 zorgen met
een compleet vernieuwd repertoire tegenwoordig ook voor me-
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Hoge kwaliteit, verfrissende performance

Swingende blues van
Detonics in The Shack
Oude Meer - Het einde van het
jaar is weer in zicht en op het programma van The Shack staan dit
jaar nog drie geweldige live-acts.
Het optreden van Hucksters op
kerstavond is uitverkocht, maar
heb je zin in een heerlijk potje
opzwepende blues, dan moet je
naar Detonics komen luisteren
op zondagmiddag 23 december.
Deze mannen nemen je mee in
swingende show vol passie, power en energie. Tijdens hun nog
relatief korte bestaan heeft de
Nederlandse band the Detonics
al behoorlijk van zich doen spreken. Zodra deze band speelt ontstaat de sfeer van illegale casino’s,
zelf gestookte whisky en Al Capone. De hoge kwaliteit en verfrissende performance is ook door
de internationale gerenommeerde vakjury’s erkend: Twee jaar
geleden won de band de Dutch Blues Challenge, wat deelname aan de International Blues
Challenge in Memphis tot gevolg had, waar het vijftal de halve finale wist te bereiken. Als Detonics speelt ontstaat er beweging. Zelfs de ferventste bankhanger kan de energieke West
Coast blues niet weerstaan. De
mannen mengen met het grootste gemak West Coast blues met
rumba, soul, boogie woogie en
zelfs country. De prachtige stem
van zanger Kars van Nus combineert bijzonder goed met het gitaarspel van één van Nederlands
beste gitaristen Richard van Bergen (die voor deze gelegenheid

Jeremy Aussems vervangt) en de
Hammond/piano van Raimond
de Nijs. De ritmesectie bestaat
uit drummer Mathijs Roks en Rene Leijtens op de groovende contrabas. Hun tweede album ‘Raise
Your Bet’ is nog maar net uit en
hiermee bewijzen de Detonics
dat ze in zeer korte tijd al behoren tot de top van de Nederblues.
Coolcast & Friends
Het is bijna weer zover; het inmiddels traditionele eindejaar
feestje met Coolcast & Friends
in The Shack op zondag 30 december. En ook dit jaar zullen er
weer diverse waaghalzen het podium betreden om hun muzikale bijdrage te leveren, samen met
doorgewinterde muzikanten als
onder andere Hans en Remco Millenaar, Rob Ruijter, Piet van Leeuwen en Ron Schalkwijk. Het gaat
een supergezellig muzikaal feest
worden! Kom kijken en luisteren
naar wat er allemaal geproduceerd gaat worden op het podium in The Shack. Aanvang 16.00
uur en de entree is gratis. Als je
deze middag zeker niet wilt missen dan is het mogelijk om te
reserveren (uiteraard niet verplicht). Stuur dan even een mailtje naar info@the-shack.info.
The Shack is op zondagmiddag
23 december open vanaf 15.00
uur. Aanvang Detonics is om
16.00 uur en de entree is 10 euro.
Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in
Oude Meer.

Seizoen met verrassend programma

aterdag film in Bacchus

Bob & Gon geven glans
aan klassieke muziek

Aalsmeer - Bob & Gon Nieuwe
stijl. Niet alleen een nieuwe locatie, maar ook het programma
voor het komende seizoen kent
Aalsmeer - Aanstaande zater- ziek of dj’s. Ook in Bacchus wordt een aantal bijzondere verrassindag 22 december trakteert cul- de laatste werkdag gevierd. Ech- gen. “Ja, wij houden allebei ook
tureel café Bacchus in de Gerbe- ter, alleen in de avond. De ‘laat- van klassieke muziek en het leek
rastraat op een gezellige filma- ste werkdag’ wordt hier opge- ons nu zo leuk om ons publiek
vond. Om 21.00 uur precies gaat luisterd met een optreden van de te laten kennismaken met musihet licht uit start de film op het Wil Straathof Bluesband. Ook al- ci waar wij heel enthousiast over
grote doek. Bacchus is geopend vast noteren: Zaterdag 29 decem- zijn. Geholpen door Katelijne en
vanaf 20.30 uur.
ber livemuziek, vrijdag 4 januari Bas van Otterloo hebben wij een
Volgende week vrijdag 28 de- nieuwsborrel met op het podium aantal concerten beluisterd. Al bij
cember wordt in heel Aalsmeer Taek, Blank en Frank en zaterdag de eerste noten zeiden wij tegen
de laatste werkdag gevierd. Na- 5 januari cabaret door Thomas elkaar: Wat zal het Bob & Gon pugenoeg alle horeca gaat in de Smith met ‘De jaren van verstand’ bliek dit ook mooi vinden”, aldus
middag open en presenteert Kijk voor meer informatie op: het duo. “Wij zijn bijzonder blij
spetterende feesten met livemu- www.cultureelcafebacchus.nl.
dat wij de voormalige klassieke
KCA concerten - gegeven in het
Oud Katholieke kerkje - nieuw leDé vioolspecialist
ven kunnen inblazen.”
Bob - de meest trouwe bezoeker
- heeft nog de tijden gekend dat
er stoelen op het podium moesten worden bijgezet. Na de dood
van Nico de Groot - de initiator
van deze klassiek muziek middagen - liep het bezoekers aansterk terug. Tot grote spijt van
KERST TIPS: tal
de Stichting Kunst en Cultuur
Wij wensen
Ukelele’s
vanaf €29,95 Aalsmeer (KCA) leek het financiu hele fijne!
eel niet meer haalbaar de conceren
kerstdag
Klassieke gitaar
vanaf €69,- ten te blijven organiseren. Maar
Bob & Gon kwamen met een op(1/2, 3/4 en 4/4)
lossing. De vleugel verhuisde van
Keyboard ‘Medeli’
vanaf €159,- het kerkje naar De Oude Veiling
en zo zijn er op een aantal zondaBouwpakket gitaar of ukelele €56,10 gen zeer uiteenlopende concerten te horen.
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
Zondag 13 januari komt het Harp-

STAGE
MUSIC SHOP

duo Dyade naar Aalsmeer. Zij traden al eerder op in Aalsmeer en
de waardering van het publiek
was zo hoog dat zij opnieuw gevraagd zijn. Dyade zorgt voor
een nieuwjaarsconcert waar harp
klanken zullen dwarrelen over de
hoofden van de bezoekers. Het
duo speelt niet alleen prachtig,
maar heeft ook een leuk verhaal
dat je mee op reis neemt. En natuurlijk is er die middag een heerlijk nieuwjaarsdrankje! Zondag
3 februari de tweede verrassing:
Voor de pauze treedt het Trio Divertimento op en na de pauze
spelen De Leeuw & Kuijper quatre-mains. Twee totaal verschillende concerten op één middag!
De derde verrassing is zondag 14
april. Ook dan weer twee concerten. Voor de pauze treden Donna en Mobile op. Feestelijke geklede dames die de sterren uit de
hemel zingen en het publiek mag
mee doen! Reken dus op spektakel, zoals dat vroeger te horen
was in de Scala van Milaan! Na de
pauze een iets rustiger programma, maar wel met bijzondere musici: Harpfluitduo Bach tot Bossa.
Zij laten de klassiek klanken net
even iets anders horen. Ook weer
zeer de moeite van het luisteren
waard.
Bob & Gon zijn overtuigd van
het succes: “Wij gaan er voor zorgen dat klassiek weer meer glans
krijgt.”
Janna van Zon

Computerinloop voor ouderen in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat van 9.30 tot 12u.
Kerstsoos 55+ met lunch in
Middelpunt, Wilhelminastraat
vanaf 11u.
Expositie Ons Tweede Thuis in
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Te bezichtigen tot en
met 31 januari.
Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Natuur vormt rode draad. Tot 20 januari. Open:
donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17u.
Kerstsmar tlappenconcer t
Denk aan de Buren in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf
20u.

21 DECEMBER

Najaarstentoonstelling in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Tot en met 6 januari.
Open: vrijdag tot en met zondag van 10 tot 17u.
Kaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

22 DECEMBER

Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, Gerberastraat, 9.30
tot 15u.
Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u.
Livemuziek in Centrum van
Aalsmeer van 12 tot 16u.
Kerstkraken bij café Sportzicht, Sportlaan van 12 tot
18u.
Filmavond in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat vanaf
21u. Open: 20.30u.
The Whatts 2.0 in café Sportzicht, Sportlaan vanaf 21u.

23 DECEMBER

Kerstconcert door Vrienden
van het levenslied in wijkcentrum Voor Elkaer Kudelstaart
i.s.m. Musica van 14.30 tot
16.30u.
Kerstbingo in ‘t Dijkhuis,
Aalsmeerderdijk 77 in Oude
Meer vanaf 14.30u.
Optreden De Brulboeien in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
van 15 tot 18u.
Swingende blues van Detonics in The Shack, Schipholdijk
253b in Oude Meer vanaf 16u.

24 DECEMBER

Expositie wandkleden en iconen in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Open:
maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17u.
Kerstvieringen in de diverse kerken in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout.

25 DECEMBER

Kerstdiensten in diverse kerken in Aalsmeer, Kudelstaart
en Rijsenhout.

26 DECEMBER

Kerstmusical bij Samen-opweg Gemeente in De Spil, Kudelstaart vanaf 10u.

27 DECEMBER

Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.

Kerstlunch voor gasten
van de Zonnebloem
Aalsmeer - Op 18 december kwamen 238 Zonnebloemgasten bij
het Steigenberger Airport Hotel
Amsterdam op Schiphol-Oost aan
om te genieten van een heerlijke
luxe kerstlunch. Om 11.30 uur arriveerden de eerste gasten uit de
regio Amstel & Meer bij het hotel.
Daar werden zij hartelijk ontvangen door de Kerstman (Paul van
Gorcum) en door de enthousiaste medewerkers van het hotel.
Wat een hartverwarmende kerstsfeer! De gasten keken hun ogen
uit. Per tafel konden tien gasten
plaatsnemen en genieten van de
versnaperingen die op tafel stonden, totdat iedereen zijn plaats
had gevonden. De chef had een
zeer speciaal menu voor de Zonnebloem-gasten samengesteld.
Het etentje ging van start met en
cocktail van Hollandse garnalen,
gevolgd door gestoofde rundersucade met jus, pompoencrème,
pommes Duchesse, stoofpeer en
honingwitlof. Tot slot werd er een
fantastisch dessert geserveerd.
Alle gerechten zagen er heerlijk
uit en smaakte geweldig.
Tijdens deze kerstlunch traden de
Amstel River Singers op. Zij zorgden met hun afwisselend kerstrepertoire, op steeds een andere plek in de zaal, voor nog meer
sfeer. De gasten genoten van deze fijne middag waar rond 14.30
uur een einde aan kwam. Het vervoer kwam voorrijden en zo werden de gasten weer keurig naar
huis gebracht.
Deze middag, inclusief het vervoer van de gasten, werd volledig
verzorgd door het Steigenberger

Airport Hotel Amsterdam in samenwerking met een aantal relaties. Het enthousiasme, de warmte en de gastvrijheid van een ieder hebben de Zonnebloem-gasten zeer geraakt.
Er kan zoveel meer
De Zonnebloem vindt dat een lichamelijke beperking nooit een
belemmering hoeft te zijn. Iedereen hoort volop van het leven te
genieten. Daarom organiseert de
vereniging al bijna zeventig jaar
dagjes uit en aangepaste vakanties. De Zonnebloem is altijd op
zoek naar vrijwilligers die zich
willen inzetten voor mensen met
een lichamelijke beperking. Hen
bijzondere momenten bezorgen,
kan op verschillende manieren.
Kijk hiervoor op: www.zonnebloem.nl/vrijwilligerswerk. Voor
meer informatie over de Zonnebloem Aalsmeer-Rijsenhout kan
contact opgenomen met Jos
van der Laan (voorzitter) via 0625448638.
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Postzegel(ruil)beurs in
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 22 december gaan de deuren van Het Parochiehuis in de Gerberastraat weer
om 09.30 uur open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. Dit
jaar een week later dan gepland.
De entree is gratis. Het is een van
de leukste ruilbeurzen in de omtrek van Aalsmeer. Bezoekers
kunnen heerlijk snuffelen in de
ruim 120 stockboeken met daarin vijf eurocent zegels welke op
de verenigingstafel te vinden zijn.
Neem stockboek(en) met dubbele zegels mee om te ruilen, ook
dat kan hier. Van de vele ruiltafels
wordt veel en dankbaar gebruik

Heerlijk begin van de feestdagen

Feest voor Rijsenhouters

gemaakt. Deze keer kunnen bezoekers weer een kleine tentoonstelling bekijken. Dit keer over
‘Staal en ijzer’ en dat allemaal op
brieven en postzegels.
Uiteraard is er ook weer een verloting voor hen die wat zegels hebben kunnen vinden, maar dan
toch nog met een mooie plant
thuis willen komen. De ruilbeurs
sluit om 15.00 uur haar deuren.
Voor meer informatie kunt u deze
dag ook terecht bij Cor via 0297343885 of bij Gerboud via 0297345231. Meer informatie is ook te
vinden op de website www.postAalsmeer - Van korte duur was
zegelverenigingaalsmeer.nl.
de sneeuwval afgelopen zaterdag 15 december aan het einde
van de avond. Er viel een behoorlijk laagje, maar zondag kon hier
al niet meer van genoten worden.
huis en is voor de senioren uit de De temperatuur was gestegen en
buurt gratis. Overige deelnemers wist de witte wereld snel grotendeels te laten verdwijnen.
betalen 5 euro per persoon.
Graag van te voren aanmelden
voor 28 december via info@hetdijkhuis.net of een briefje in de
bus op Aalsmeerderdijk 77 of
Aalsmeerderdijk 267.

Kort genieten van sneeuw!

Kerstbingo in ‘t Dijkhuis

Oude Meer - Op zondag 23 december kunnen belangstellenden vanaf 14.00 uur meedoen bij
Buurtvereniging Het Dijkhuis aan
de jaarlijkse kerstbingo, met verhalenbingo! Hierin worden de gebeurtenissen uit de buurt in een
vertellende bingo verwerkt. Eerste bingoronde start om 14.30
uur. Wie gaat dit jaar met de Nieuwjaarsborrel
hoofdprijs naar huis?
Op zondag 6 januari vanaf 16.00
uur is er een nieuwjaarsborrel in
Oliebollenvaartocht
Het Dijkhuis. Leden en buurtgeOp zaterdag 29 december gaat noten zijn van harte welkom om
Buurtvereniging Het Dijkhuis te proosten op het nieuwe jaar.
weer varen met de boot. De- Aanvang 16.00 uur.
ze oliebollentocht met glühwein Adres is Aalsmeerderdijk 77 in
start om 14.00 vanaf Het Dijk- Oude Meer.

Bijdragen voor 127 verenigingen en stichtingen

Meerlandenfonds verrast
vijftien Aalsmeerse clubs
Rijsenhout - Tijdens een feestelijk event in verenigingsgebouw
De Parade van muziekvereniging
Jeanne d’Arc in Noordwijkerhout
waren donderdag 13 december
alleen maar vrolijke gezichten
te zien. Wethouders van dertien
gemeenten uit de regio deelden
namens het Meerlandenfonds
cheques uit met mooie geldbedragen aan vrijwilligers van verenigingen en goede doelen. In
totaal was 55.000 euro te verdelen.
Milieu en welzijn
“Het Meerlandenfonds heeft dit
jaar een recordaantal aanvragen
ontvangen, maar liefst 343! Na
beoordeling heeft het bestuur
aan 127 clubs een bijdrage toegekend. Hierbij is gekeken hoe verenigingen en goede doelen zich
bezig houden met het verbeteren
van milieu en buurt en naar het
bevorderen van welzijn van mensen,” licht Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden,
toe. “Uiteindelijk zijn we samen
verantwoordelijk voor een fijne
leef- en werkomgeving. Daarom
steunen wij deze mooie initiatieven ook. Vrijwilligers doen hier
belangrijk werk voor. We mogen trots zijn dat zoveel mensen
zich belangeloos inzetten voor de
maatschappij, dat geeft een goed
gevoel.”
Waardering wethouders
Alle goede doelen en (sport)verenigingen die een bijdrage uit
het Meerlandenfonds ontvingen,
zijn actief in het verzorgingsge-

bied van Meerlanden. Namens alle gemeenten waren er wethouders aanwezig bij de uitreiking
om de cheques te overhandigen
en hun waardering uit te spreken
voor het goede werk dat de vrijwilligers doen.
Flink getrakteerd
Voor Aalsmeer was wethouder Wilma Alink-Scheltema aanwezig. Zij mocht een groot aantal verenigingen en stichtingen uit Aalsmeer verblijden met
een mooi geldbedrag. Cheques
heeft zij mogen uitreiken aan:
Stichting Down Town Ophelia
(408,25), stichting Dag van je Leven (645,-), Mike Multi Foundation (500,-), Oost Oogst (161,55),
Basketbal Vereniging Aalsmeer
(480,-), stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer (500,-), Scouting Tiflo
(255,40), klaverjasclub CAV (500,), Atletiekvereniging Aalsmeer
(500,-), Stichting De Werkschuit
(378,-), Cultureel centrum N201
(500,-), bridgeclub Strijd en
Vriendschap (278,-), Film- en Videoclub Aalsmeer (399,-), Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
(500,-),
bewonersvereniging
Mijnsheerlijckheid (550,-) en
badmintonvereniging Volant’90
(210,-). Tafeltennisvereniging Rijsenhout mocht een cheque van
liefst 850 euro in ontvangst nemen en het inloop Odensehuis
in Rijsenhout voor ouderen is getrakteerd op 200 euro. Op www.
meerlanden.nl/fonds staan alle
stichtingen die een bijdrage uit
het Meerlandenfonds hebben
ontvangen.

Sneeuwfoto’s
De gevallen sneeuw is door diverse inwoners wel snel op de
gevoelige plaats gelegd. De redactie mocht een groot aantal
mooie foto’s van het witte, winterse landschap ontvangen. Linda Brouwer stuurde een foto
van het besneeuwde speelpleintje, Marcel Pellican trakteerde op
een kerstboom met lichtjes in
de sneeuw, Lurdes Garcia Lopes
maakte een kiek van haar witte
straat, Ria Scheewe heeft de witte steiger bij de Westeinder in het
zonnetje gezet en Simone van
der Wal snelde naar haar auto om
een knipogende smiley te tekenen in de sneeuw. Niet iedereen
was blij met de sneeuw. De foto
van Inge van der Burg-Bol spreekt
voor zich...

Watertoren dicht
De overgebleven nattigheid was
voor de beheerders van de Watertoren de reden om de openstelling zondag 16 december
geen doorgang te laten vinden.
“Wegens weersomstandigheden
is het niet verantwoord de Watertoren te beklimmen”, zo was
te lezen op het schrijven aan het
hekwerk. Veiligheid voor alles natuurlijk.
De klim naar boven zou overigens op een teleurstelling uitgelopen zijn. Door de dichte mist
ontbrak het dit keer aan een wijds
uitzicht.

Rijsenhout - Feest was het voor
de oudere Rijsenhouters die zich
opgegeven hadden voor het einde jaar diner bij Hotel van der
Valk, aangeboden door de Stichting Leefbaarheid Rijsenhout,
kort gezegd Rijsenhout 2030, namens van der Valk, Kookclub Rijsenhout en de Stichting zelf natuurlijk. Een prachtig samenwerkingsverband! Wie niet op eigen
gelegenheid kon komen werd
rond 16.00 uur thuis opgehaald,
zodat een ieder rond 17.00 uur
kon genieten van een heerlijk
voorgerecht van vis en natuurlijk een heerlijk glas wijn. Daarna uiteraard een vorstelijk hoofdgerecht van varkenshaas en ook
het geserveerde dessert mocht er
zijn. Dat men zich op deze avond
verheugd had was duidelijk te
zien aan de feestelijke kleding en
de stemming aan de tafels. Toch
wel bijzonder om je dorpsgeno-

ten eens niet alleen op straat gedag te zeggen, maar gezellig met
elkaar te tafelen. Voor een ieder
was dit in ieder geval een heerlijk begin van de op handen zijnde feestdagen, die niet altijd voor
iedereen een feest zijn. Voor de
ouderen, alleenstaanden en zij
die ook wel eens buiten de deur
zouden willen eten, maar daar
vaak het gezelschap of de middelen niet voor hebben, was het een
feest dat voor herhaling vatbaar
is. Tussen de gerechten door refereerde de Voorzitter van de Stichting nog aan de doelstelling van
Rijsenhout 2030, het met kennis
en/of financieel ondersteunen
van initiatieven die de Leefbaarheid voor alle Rijsenhouters kan
verbeteren en dat is met dit feestelijke diner zeker gelukt!
Het secretariaat van Stichting
2030 is: Aarbergerweg 16, 1435
CB in Rijsenhout.

Nog weinig leermiddelen en materialen

Actie voor ondersteuning
onderwijs in Tanzania
Aalsmeer - De Doopsgezinde
Gemeente heeft op de afgelopen bazaar actie gevoerd voor
ondersteuning van een nieuwe
vmbo-school (Vocational Training Centre) in Shirati in Tanzania. De school is opgezet door
de doopsgezinde kerk in de provincie Maraland in het noordwesten van Tanzania. Het is een grote regio (150.000 jongeren) die
echter geen enkele beroepsopleiding kent. De regering heeft
niet de fondsen om een dergelijke school te starten, waardoor
er dus heel veel jongeren zijn die
geen kansen op een goede toekomst hebben. Deze school probeert daar wat aan te doen. Met
veel steun uit diverse landen is
een mooi gebouw neergezet met
vier lokalen en vier werkplaatsen.
Maar dan ben je er nog niet. Jolande Amorison en Leo Bakker uit
Aalsmeer waren in september op
bezoek bij de school en constateerden dat het nog aan van alles
ontbrak. Vooral ten aanzien van
de leermiddelen was het schrij-

nend. Geen boeken te zien, geen
materialen om opdrachten te maken, geen oude motoren of andere modellen om aan te sleutelen,
bijna geen gereedschappen. In
overleg met het bestuur van de
school en de staf is besloten om
een lijst met de meest urgente
materialen aan te leggen en om
de komende periode te proberen
hier invulling aan te geven. De
bazaar van de Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer deed de aftrap en haalde 2.500 euro op voor
dit bijzonder goede doel. Het
project is bij de OSA ingediend
voor verdubbeling en daarmee
kan de school in dit toch wel heel
arme deel van Tanzania een flinke
steun in de rug krijgen om stappen te maken om de kwaliteit van
haar onderwijs te verbeteren. De
acties voor deze school lopen via
de koepel van de doopsgezinde
gemeenten in Nederland, Stichting dgWereldwerk, die ook adviseert in deze en toezicht houdt
op een goede uitvoering van de
plannen.

boeket bloemen en ging iedereen voldaan naar huis. De chauffeur van Riet en Jan Vrolijk was
voormalig wethouder Ad Verburg. Het echtpaar heeft genoten van de goed verzorgde en gezellige middag en bedankt hierbij
de organisatie, alle vrijwilligers en
sponsoren die deze middag hebben mogelijk gemaakt.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Genoten van kerstlunch
voor ouderen
Aalsmeer - Riet en Jan Vrolijk uit
Kudelstaart kregen een uitnodiging om in de Beach te komen
lunchen op een gezellige kerstmiddag op 14 december. Het
echtpaar werd om 11.45 uur gehaald en na afloop weer thuisgebracht.
Bij binnenkomst werden alle ouderen direct getrakteerd op een
glas champagne en werden we
door een van de gastvrouwen
naar de tafels begeleid, nadat alle
gaste aanwezig werd getrakteerd
op koffie of thee met gebak.

Onder muzikale begeleiding van
Kees Markman werden er kerstliedjes gezongen en werden er
heerlijke belegde broodjes, kerstbrood en cake geserveerd, hierna
werden er onder het genot van
een drankje een paar rondjes bingo gespeeld. Na de bingo, waar
bijna iedereen een prijs won,
kwam als kers op de taart topper Gerard Joling een grandioos
optreden verzorgen waarbij de
gastvrouwen nog een polonaise
liepen. Na afloop kreeg iedereen
een potje bloembollen en een

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Voordeel tot wel 4.000 euro!

Eindejaarsactie na metamorfose

Aalsmeer - Tot 6 januari is het
weer Salon de Promotion en
Renault Nieuwendijk pakt dit jaar
groots uit! Tijdens deze actieperiode profiteert de klant op alle
modellen van veel voordeel. Kiest
men in december voor een nieuwe Renault uit voorraad welke
dit jaar nog wordt geregistreerd?
Dan ontvangt de klant bovenop
het Salon de Promotion-voordeel
nog eens 500 euro extra korting.
Dat betekent dat de korting op
kan lopen tot wel 4.000 euro!
“Dit is een zeer goed moment om
een nieuwe Renault aan te schaffen, wij bieden nu namelijk extra voordeel op alle personenauto’s van Renault. Ik ben ervan
overtuigd dat wij iedereen een
goed aanbod kunnen doen! Wie
alvast wil weten hoeveel voordeel we bieden, kan het voordeel

Aalsmeer - Dit jaar hebben de
Oude Veiling en de Bibliotheek
een grondige metamorfose ondergaan. In september was daar
de grote opening, waar veel bezoekers op af zijn gekomen. Om
nog meer inwoners kennis te laten maken met de Oude Veiling,
is de Bibliotheek gestart met een
speciale eindejaarsactie.
Ben je nog geen lid, dan is nu hét
moment om lid te worden. Nieuwe leden krijgen de eerste twee
maanden gratis.
Daarna kost een abonnement 4
euro per maand of 6 euro voor
een boetevrije variant. Het abon-

Salon de Promotion bij
Renault Nieuwendijk
bekijken op onze website”, zegt
Kees Nieuwendijk, directeur bij
Renault Nieuwendijk.
Gratis upgrate
Dacht u aan een nieuwe Renault
Clio of Mégane Hatchback, maar
ziet u een Mégane Estate ook wel
zitten? Grijp dan nu uw kans en
profiteer van de gratis upgrade
van Hatchback naar Estate!
30 December extra open
Volgende week zondag 30 december zijn de Nieuwendijk-vestigingen in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam West, Hillegom
én Lijnden extra geopend van
11.00 tot 16.00 uur. Meer weten
over deze actie? Kom langs in één
van de showrooms van Nieuwendijk of bezoek de website autobedrijf-nieuwendijk.nl.

Klein gebaar, van grote waarde

Kerstactie Stichting Riki
voor ouderen
Aalsmeer - Kerst is een feest van
samenzijn en aandacht voor elkaar. Met veel plezier organiseert
de Riki Stichting in de decembermaand voor het twaalfde jaar een
landelijke activiteit voor ouderen. Scholieren van basisscholen
en vrijwilligers van lokale Zonnebloemafdelingen gaan op pad
om 20.000 ouderen te bezoeken
en hen een kerstpakketje aan te
bieden. Dit zijn 20.000 betekenisvolle ontmoetingen. De pakketjes worden persoonlijk thuisgebracht bij zelfstandig wonende
ouderen, bij bewoners van verzorgingshuizen en bij ouderen in
de privé-omgeving van de scholieren. Het pakketje van de Riki
Stichting is meer dan alleen een
leuke attentie: alle leerlingen en
vrijwilligers geven een beetje van
hun tijd en aandacht aan die ander als ze het pakketje uitdelen.
Naast ouderen ontvangen ook

2 Maanden gratis lid bij
Bibliotheek Aalsmeer

ruim 5.000 gezinnen met kinderen die iets extra’s kunnen gebruiken een kerstpakket. Vrijwilligers van de Zonnebloem afdelingen Aalsmeer, Rijsenhout en Kudelstaart brengen in december
kerstpakketjes thuis bij zelfstandig wonende ouderen.

“We kunnen maanden teren op zo’n leuke middag”

Kerstlunch voor ouderen
in Aalsmeer geslaagd
Aalsmeer - Voor de derde keer
werd de kerstlunch voor ouderen georganiseerd in The Beach
aan de Oosteinderweg door de
Stichting Ouderen Aalsmeer. Het
restaurant werd afgelopen vrijdagmiddag omgetoverd in een
kersttafereel, inclusief kerstboom, -stukjes, -decoraties en
zelfs een kerstman. Honderdvijftig ouderen werden getrakteerd
op een uitgebreide lunch. Nadat
de meesten waren opgehaald
door ‘taxichauffeurs’ (en nadien
weer thuisgebracht) ontvingen
zij bij binnenkomst een feestelijke cocktail met of zonder alcohol
en werden zij door tientallen vrijwilligers naar hun tafel begeleid.
Daar werd de soep opgediend,
er waren rijkelijk belegde broodjes, met roomboter besmeerde
kerststol, stukjes tulband, diverse warme snacks, chocolaatjes en
uiteraard advocaat met slagroom.
Het ontbrak hen aan niets. Drankjes werden naar hartenlust bijgeschonken.
Kees Markman omlijstte het geheel muzikaal met passende
liedjes. De ruim veertig vrijwilligers maakten het de deelnemers enorm naar het zin. Tussen
de gangen door werden er twee
rondes bingo gespeeld waarbij
vrijwel iedereen een prijs mocht

Herhaalde aandacht
De Riki Stichting organiseert jaarlijks landelijke acties voor ouderen in de zomermaanden, de
herfstperiode en met Kerst en Pasen. De Stichting is ervan overtuigd dat herhaaldelijk persoonlijke aandacht structureel bijdraagt aan het verbeteren van
het welbevinden van ouderen. Iedereen kan hier iets in betekenen;
een telefoontje, even langsgaan
of iemand uitnodigen samen iets
te gaan doen; het zijn kleine gebaren die voor ouderen van gro- initiatief vanuit de zorg. De bus
rijdt heel Nederland rond waarin
te waarde zijn.
ontspannen kan worden. Snoezelen is een combinatie van snuffelen en doezelen en maakt het leven van kinderen en volwassenen
met een verstandelijke of lichamelijke beperking een stuk leuker. De ontspanning die ze in de
Snoezelbus ervaren heeft een positief effect op hun stemming en
gedrag. Hun zintuigen worden op
Aalsmeer - Zondag 9 december eigenlijk nooit naar de activitei- een leuke manier geprikkeld. De
was het een gezellige drukte in ten van Dag voor je Leven komen bedoeling is om de Snoezelbus
café Op de Hoek in Kudelstaart. en daarom werd er iets bedacht langs een aantal locaties van Ons
Veel leden van TeamTimmerman voor bij hen op locatie. Het werd Tweede Thuis te laten rijden.
waren aanwezig om de cheque de zogenaamde Snoezelbus, een Rob Langelaan, die als voorzitter
te overhandigen aan het bestuur
van de Stichting Dag van je Leven. Het afgelopen jaar hebben
de leden op de Koningsmarkt gestaan en door de verkoop van artikelen, bloemen en planten en
de prijsvraag is er een leuk bedrag opgehaald. Ook de jaarlijkse fietstocht Tour de Poel zorgde
voor een leuke opbrengst. Door
deze twee activiteiten van TeamTimmerman kon er een cheque
overhandigd worden met een bedrag van 4086,66 euro. De donatie wordt ingezet voor de meest
kwetsbare groep gehandicapten
van Stichting Ons Tweede Thuis,
mensen met een ernstige meervoudige beperking. Zij kunnen

Stichting Dag van je Leven

Cheque TeamTimmerman
voor komst Snoezelbus

ontvangen. Er waren weer door
sponsors beschikbaar gestelde
objecten te verdelen, van elektronische apparaten, tot cadeaubonnen, boeketten en meer. Tevens gingen alle honderdvijftig
ouderen met een polaroidfoto
naar huis. Kerstman Jan zat daar Amstelland - Zorgt u voor iealle honderdvijftig keren op zijn mand met een chronische ziekte, dementie, parkinson of psyknieën naast..
chische problemen? Mantelzorg & Meer biedt iedere zes weDankbaar
Organisatrices Ineke en Wil Loog- ken gerichte gespreksgroepen
man kijken terug op een meer voor mantelzorgers. U vindt hier
dan geslaagde middag. Zij had- herkenning, erkenning, steun,
den ook dit jaar dorpsgenoot Ge- tips, adviezen en u kunt uw errard Joling belangeloos weten te varingen delen met anderen in
strikken voor een spetterend op- een soortgelijke situatie. Delen
treden in de gezellige ruimte. De helpt, geven mantelzorgers aan.
zanger zong een mooi repertoi- Kom langs en ervaar het zelf! Wel
re en nam de tijd voor een praat- graag eerst even aanmelden via
je. Er werd gelachen, gedanst, de www.mantelzorgenmeer.nl of bel
polonaise werd ingezet en zowel 020-3335353.
oud als jong genoot zichtbaar. Gespreksgroepen voor mantel“Het is zo dankbaar om te mo- zorgers van chronisch zieken zijn
gen doen.” Aldus een aantal van er op 16 januari en 27 februari
de vrijwilligers. En een van de ou- van 10.30 tot 12.30 uur in Zorgderen verzuchtte: “Wat een orga- centrum de Horizon, Kruislaan 54
nisatie. We hebben heerlijk gege- in Hoofddorp en op 17 januari en
ten en kunnen maanden teren op 21 maart van 10.30 tot 12.30 uur
zo’n leuke middag. Wat een organisatie.” Op de facebook-pagina
van de stichting zijn vele foto’s en
filmpjes van de geslaagde kerstlunch te zien.
Door Miranda Gommans

nement is altijd maandelijks opzegbaar. Met je pas kun je onbeperkt lenen uit de enorme collectie van Bibliotheek Amstelland én
krijg je toegang tot de online bibliotheek met meer dan 27.000
e-books.
Bovendien kan nu een bibliotheekbezoek gecombineerd worden met een koffie en zelfgemaakte appeltaart door de cliënten van Ons Tweede Thuis.
Tot 18 jaar is een abonnement
gratis. Lid worden kan in de bibliotheek of online via www.debibliotheekamstelland.nl/actie. De actie loopt nog tot eind januari.

Gespreksgroepen voor
mantelzorgers

Kerstavond bij
Inner-Art

De Kwakel - Op vrijdag 21 december organiseert Zorgboerderij Inner-Art een kerstavond. De
kerstviering is van 19.30 tot 22.00
uur. Het kerstverhaal zal verteld
worden en daarna is er nog ruim

in het Zomerpark aan de Remmersteinpark 3-5 in Nieuw Vennep. Gespreksgroepen voor partners en/of kinderen van iemand
met dementie zijn er op 24 januari en 28 maart van 10.30 tot 12.30
uur (partners) en van 19.30 tot
21.00 uur (kinderen) in de Hankstraat 3 in Hoofddorp. Gespreksgroepen voor mantelzorgers
van iemand met Parkinson worden gehouden op 23 januari en 6
maart van 10.00 tot 12.00 uur aan
de Laan van de Helende Meesters
431 in Amstelveen. En gespreksgroepen voor mantelzorgers van
iemand met psychische problemen vinden plaats op 14 januari en 4 maart van 12.30 tot 14.00
uur en 15 januari en 5 maart van
14.30 tot 16.00 uur aan de Laan
van de Helende Meesters 431 in
Amstelveen.
de tijd om gezellig met elkaar te
zijn onder genot van een hapje
en een drankje. U bent van harte
welkom! Graag vooraf even laten
weten of u komt en met hoeveel
personen. Aanmelden kan telefonisch via 0297-563753 of per
mail: mijnesinner-art@outlook.
com. Er zijn aan deze avond geen
kosten verbonden. Adres is Vuurlijn 36 in De Kwakel.

Recordomzet bloemen
en planten haalbaar!
van Stichting Dag van je Leven de
cheque in ontvangst mocht nemen, is erg blij met dit mooie bedrag en zei het volgende: “We vinden het fantastisch dat deze sportieve groep mensen iets wil betekenen voor hun medemens met
een verstandelijke beperking. We
hebben de samenwerking met
TeamTimmerman als zeer prettig ervaren en zijn ze ontzettend
dankbaar. Nu kunnen we ook iets
betekenen voor gehandicapten
waarvoor het vaak lastig is om
iets prettigs te doen.” Na het overhandigen van de cheque werd er
nog gezellig nagepraat.

Aalsmeer - Ondanks een daling
bij de top-5 afnemers gaat de
bloemen- en plantenexport vanuit Nederland het record van 6
miljard euro van vorig jaar aantikken. Dit verwachten de VGB en
Floridata op basis van de resultaten tot en met november. CEO’s
van de grote handelshuizen verwachten volgend jaar weer groei.
Zij bepleiten een sterkere inzet op duurzaamheid, digitalisering en positionering en waarschuwen voor kostenstijgingen
en voor meer regeldruk, onder
meer door Brexit. De magische
grens van 6 miljard exportomzet
werd vorig jaar voor het eerst nipt
overschreden. ”Gezien de toenemende internationale concurrentie een bijzondere prestatie”,
vindt directeur Matthijs Mesken
van de VGB. Tot en met november dit jaar stond de teller op hetzelfde niveau als in 2017. ”Als de
markten op peil blijven is eenzelfde prestatie weer een mooie mijlpaal”, voegt Wesley van den Berg
van Floridata toe. De groothandel
in bloemen en planten staat om
exportgroei weer op te pakken
wel voor grotere uitdagingen.
CEO’s van marktleiders bepleiten
op verschillende terreinen voor
versnelling.

de bloemen en planten verhandelen”, stelt CEO Marco van Zijverden van Dutch Flower Group
(DFG).
“Dit jaar is de sector zich bewuster geworden van de ongemakkelijke situatie rond plastic”, signaleert Michiel de Haan, CEO
van Royal Lemkes. “Ketenpartnes moeten stappen maken om
aan de eisen van hun afnemers te
kunnen blijven voldoen”, vat Matthijs Mesken samen.

Weersomstandigheden
”Handhaving van de omzet op 6
miljard tekent, bij weerwil van de
extreme weersomstandigheden
in de belangrijkste afzetgebieden, de slagkracht van de Nederlandse groothandel”, complimenteert Mesken. Na een extreem
koud voorjaar volgde een lange, warme zomer. De top-5 afnemers, met 3,6 miljard goed voor
een aandeel van 64% dit jaar, incasseert een krimp van ruim 2%,
zo blijkt volgens Van den Berg uit
de exportstatistieken. ”Dat de andere bestemmingen die daling
compenseren tekent de flexibiliteit en ondernemersgeest van
onze groothandel”, stelt hij vast.
Floridata levert marktcijfers en
debiteureninformatie in de sierteeltsector. De VGB is de brancheVersnelling duurzaamheid
organisatie voor de binnenland”Met 2019 voor de boeg moet er se, importerende en exporterennog meer tempo worden gezet in de groothandel in bloemen en
verdere internationale verduur- planten. Haar leden hebben een
zaming. Het jaar erna willen we jaaromzet van 3,5 miljard euro in
minimaal 90% duurzaam geteel- deze branche.
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Initiatief een inspiratiebron voor andere wijken?

‘Wij zijn in de tuin’: Een geslaagd
project van Linda Janmaat
Aalsmeer - Hoe blij kan de
Aalsmeerse gemeenschap zijn
met mensen zoals Linda Janmaat.
Positief, sociaal, doortastend, diplomatiek, empathisch, vrolijk en
heel vindingrijk. Zij woont in een
buurt waar bewoners altijd plezier beleefden aan hun tuin. Iedereen groette elkaar en de sfeer
was prettig. Er kwam echter moment - met de komst van nieuwe
bewoners - dat niet iedereen zich
hield aan het contract van woningcorporatie Eigen Haard waarin staat dat de zorg voor onderhoud voortuin verplicht is. Wanneer het onkruid zo hoog staat
dat je de voordeur niet meer ziet
dan kun je je voorstellen dat er irritatie en chagrijn ontstaat.
Kort samengevat, de sfeer in de
wijk verslechterde. De betreffende bewoners vonden een brief
van Eigen Haard in de bus waarin de waarschuwing stond dat
de tuin voor een bepaalde tijd
onkruidvrij moest zijn gemaakt
en als dat niet was gebeurd, dan
huurde Eigen Haard een hovenier
in die - op kosten van de bewoners -de tuin weer enigszins opknapte. Linda Janmaat had meteen door dat deze actie niet zou
werken. Daarom zocht zij contact
met Eigen Haard.

doet”, dacht Linda Janmaat. Zij
besloot contact te zoeken met
Eigen Haard met de boodschap:
‘Mensen die uit een stad komen
hebben geen idee hoe zij een
tuin moeten onderhouden, zij
hebben geen gereedschap en
geen know how. Bovendien kunnen zij de kosten van de hovenier
helemaal niet betalen. Stel dat ik
de buren nu kan bewegen zelf
hun tuin te gaan doen.”
Eigen Haard werd zeer enthousiast van deze suggestie, wilde wel
zand gaan leveren en een bijdrage voor beplanting. Dat was stap
één! “Ik werd verwezen naar Helma Keesom (Participe). In haar
functie van buurtverbinder wilde zij wel een financiële bijdrage
leveren en ik kreeg de vrije hand.
Vervolgens ben ik naar de buurtbewoners commissie gegaan
of zij ook niet een potje hadden
en ook hier werd positief gereageerd. Mijn man - Peter Janmaat
commercieel directeur van Bouquetnet/ Celieplant - heeft een
breed netwerk en dat heb ik aangesproken. Zo ontstond er een
basis om verdere stappen te nemen.”

Goed buren contact
Linda had altijd met haar nieuwe buren een goed contact. “Ik
Handreiking
groette iedereen vriendelijk en
“De mensen die in deze wijk zijn men groette vriendelijk terug. Ik
komen wonen, zijn geen tuin ge- ben naar hen toegegaan met de
wend en hoe fijn is het dan wan- vraag: Hoe vind jij dat jouw voorneer iemand een handreiking tuin er uit ziet? Een vraag die veel

Rachel Hondius-Barnes:

“Zaailingen kennen het
werkgeluk allemaal”
Aalsmeer - Je zal maar de kans
krijgen om als Young Professional gecoacht te worden door Rachel Hondius -Barnes van Colour
Flow Coaching en Yoga. Het zal
je maar gebeuren! Een topbaan,
een mooie auto, een goed salaris
en dan toch op een avond samen
met je geliefde op de bank zitten
en je afvragen: “Is dit wel wat ik
wil?” Samen met haar man heeft
Rachel een wenslijst gemaakt en
daar stond een wereldreis met
stip bovenaan.’Daar kan je het natuurlijk bij laten, maar dan ken je
Rachel nog niet! Zij gingen. Ze
begonnen in Azië en zwierven
door Thailand waar Rachel de geheimen van yoga leerde kennen.
“Ik was altijd druk bezig en tijdens
de yoga opleiding ervoer ik dat
yoga mij meer bewust maakte
wat ik eigenlijk wilde met mijn leven. Ik leerde mijn drijfveren kennen.” De reis ging verder naar Bali
waar Rachel zelf yogalessen ging
geven en daarna reisden zij in een
gehuurde camper door Australië.
Nu weer terug in Aalsmeer geeft
zij in een mooie ruimte op het terrein van Bart Lelieveld haar yoga
lessen: Slow Flow yoga waarbij je

leert je beweging en ademhaling
in één vloeiende beweging te beheersen. Het levert heel veel positiefs op: namelijk ontspanning en
inzicht! Waar gaat het Rachel nu
allemaal om? Young Professionals
(werk)geluk, zelfbewustzijn en vitaliteit laten ervaren! Daarvoor
gebruikt zij naast yoga ook andere technieken. Een interessante standaardvraag is: Waar kom jij
je bed voor uit? Maar zij stelt zich
zelf ook de vraag: Wie wil ik helpen?
Individuele en bedrijfsyoga
In 2020 bestaat de helft van de
werkende bevolking uit young
professionals, maar nu is al duidelijk dat het aantal burn-outs in
deze groep schrikbarend groeit.
Terwijl de behoefte aan geluk
veel sterker is geworden. “Ik kan
mij inleven wat er speelt, ik herken het en wil helpen om de regie weer in eigen hand te nemen.
Met onder andere een talenten
analyse te laten beseffen wat past
bij jouw persoonlijkheid, kijk niet
wat de buitenwereld van je verlangt. Ik leer negatieve emoties
los te koppelen van een herinne-

er stoelen klaar. Linda had appeltaart gebakken en voor een
lekkere lunch gezorgd. Het lukte
om die dag een kwart deel klaar
te krijgen. Als afsluiting van een
zeer werkzame dag trakteerde
een buurman - die een foodtruck
heeft - op heerlijke Surinaamse
broodjes. Er werd een nieuwe datum afgesproken. Twee buren die
nogal twijfelden zetten - toen zij
het resultaat zagen - hun bezwaren opzij. “Zij zagen het positieve
van het geheel in. Zij hebben zelf
hun tuin gedaan en ik ben planten gaan kopen. Een aannemer
heeft het laatste materiaal geleverd voor een prachtig hekje dat
nog ontbrak. Voor mij is het geweldige voldoening dat iedereen zo blij en enthousiast was en
medewerking wilde verlenen. Je
kan natuurlijk wel wat bedenken,
maar in je eentje doe je niet veel,
je moet het met elkaar doen. En
juist dat met elkaar werken heeft
heel veel positieve energie opgeleverd.’” Als dank voor hun vrijwillige bijdragen kregen alle hulpvaardigen een groot boeket bloemen.

Mooiste resultaat
Het allermooiste resultaat dat is
bereikt zijn niet alleen de fraai
geworden tuinen, maar iedereen
verbazing opleverde, maar ieder- groet elkaar weer. De sfeer in de
een was wel van mening dat mijn wijk is zeer ten goede veranderd.
tuin er veel beter uitziet. Mijn vol- De mensen praten over datgegende vraag was: Wat vind je er ne wat er bereikt is, dat er gerevan als ik je ga helpen met de geld contact blijft voor het ondertuin en je alle tools bied die je no- houd van de tuin en er met elkaar
dig hebt. Ik verwacht wel van je ook alweer enthousiaste plannen
dat je zelf het fysieke werk doet.” voor het volgende project: de
Gezien de reacties nam Linda de achtertuinen!
volgende stappen. Zij benader- “Mijn hoop is dat wij met dit prode een aantal hoveniers met de ject hebben aangegeven hoeveel
vraag of zij misschien stenen voor je met elkaar kan bereiken, dat
bestrating hadden en overtollige iets wat buiten de paadjes valt
beplanting. Dat bleek het geval, ook aandacht verdient.’”
dus werd er een vriend gezocht
met een auto met trekhaak en Powervrouw
een aanhanger om samen met de Hoe mooi zou het zijn wanburen de stenen op te halen. Een neer er in de andere wijken van
loonbedrijf was bereid het grove Aalsmeer waar bewoners klawerk te doen om de struiken uit gen over andermans tuin dit gede grond te trekken. Via weer an- slaagde initiatief een inspiratiedere contacten - iedereen kreeg bron is en wordt overgenomen.
lol in dit project- kwam Linda te- Dat er begrip komt voor beworecht bij een potten importeur ners die nooit te maken hebben
die wel wilde sponsoren. “Ik kreeg gehad met een tuin, zoek contact
veertien - niet te tillen- prachtige met hen, draai niet het hoofd om,
potten.” Inmiddels waren er krui- ga hen helpen! Linda is in hart en
wagens ter beschikking en was nieren een powervrouw! Zij beer allerhande tuingereedschap schikt over veel doorzettingsvervoorhanden. Er werd hout ge- mogen en geduld. Ook zij dacht
kocht, er werd gezaagd en getim- soms weleens: “Waar ben ik mee
merd onder leiding van Richard bezig?” Maar voor haar is er uit- een handige buurman - die het eindelijk maar één conclusie: Het
juiste gereedschap en zijn kennis was het waard! “Wij zijn in de tuin,
verleende.
is een project dat navolging verdient en heel veel oplevert voor
Appeltaart en broodjes
ieder mens met een sociaal hart.
Op een zonnige zondag vroeg in Die dankbaarheid die je er voor
de ochtend kwam iedereen bij el- terug krijgt is zo mooi”, wordt er
kaar om de handen uit de mou- benadrukt.
wen te steken. Buiten stonden Janna van Zon
Uitnodiging
Terugkomend van de wereldreis
lag een uitnodiging op de mat:
Ondernemers werden uitgenodigd om met Zaai kennis te maken. “Toen ik het Zaai aanbod
las, paste dat precies bij het tijdsbeeld. Zelf ondernemen was voor
mij nieuw, ik had altijd bij bedrijven gewerkt. Ik heb mij meteen laten inschrijven bij de Kamer van
Koophandel. Wat er allemaal komt
kijken bij een eigen onderneming? Ik had echt geen idee, maar
ring. Door die neutralisatie kan je door Zaai leer ik allemaal mensen
beter functioneren.” Het woord kennen met een passie voor hun
(werk)geluk loopt als een rode onderneming, zij kennen allemaal
draad door het gesprek. Ook be- het werkgeluk, heel inspirerend.”
drijven weten Rachel steeds beter Voor meer informatie over Zaai
te vinden, zij zien het resultaat. “Ik kan contact opgenomen worden
verhoog de vitaliteit, verlaag de met Kirsten Verhoef (project orstress, hetgeen bijdraagt aan het ganisator) via 0297 - 366182 of via
welzijn. En ik zoek ook de indivi- mail kirsten@Syltsupport.nl
Janna van Zon
duele grenzen op.”

Oud papier actie
blijft bestaan!
Rijsenhout - Op zaterdag 29 december gaan de leden van Drumfanfare Melomanie en Handboogvereniging Target weer huis
aan huis oud papier ophalen. De
lopers vragen de inwoners van
Rijsenhout het papier weer in tilbare dozen aan de rand van de
weg te plaatsen. De opbrengst

van het oud papier komt ten goede van beide verenigingen. Voor
de leden van Drumfanfare Melomanie zal dit de laatste ophaalronde zijn in verband met het beeindigen van de vereniging en
de leden bedanken alle inwoners
voor hun jaren lange medewerking hiervoor. Handboorvereniging Target heeft een nieuwe ophaalpartner gevonden waardoor
het ophalen van oud papier zal
blijven bestaan. De nieuwe partner is de Protestante gemeen-

Activiteiten overzicht
Kerstdagen
Wijkpunt Voor Elkaer is op
dinsdag eerste kerstdag en
woensdag tweede kerstdag
gesloten.

Oudjaarsdag in Voor Elkaer
Op 31 december, willen we u
uitnodigen om met Elkaer het
oude jaar in stijl af te sluiten!
Van 10.00-12.00 uur is er
koffie met een oliebol en een
Restaurant ‘‘Voor Elkaer’’
appelflap (kosten 2,50).
vrijdag 28 december
Na het koffie drinken
kunt u genieten van Hollandse
is er tussen 12.00-13.00 uur,
erwtensoep met Gelderse
voor de liefhebber, zuurkoolrookworst, roggebrood en
katenspek. Met als nagerecht stamppot met worst. Met een
mandarijnen-vla dessert.
een aardbeienbavarois met
slagroom naar keus voor maar De kosten hiervoor zijn € 8,-.
Voor deze maaltijd vragen we
€ 9,-. U bent vanaf 17.00 uur
van harte welkom. Voor reser- u te reserveren. (let op: deze
veringen Tel. 0297- 820979.
maaltijd gaat alleen door bij
minimaal 10 personen die zich
Kerstconcert in Voor Elkaer inschrijven!) U bent van harte
Op zondag 23 december van
uitgenodigd, namens het hele
14.30-16.30 uur is er een
team van “ Voor Elkaer”.
“Kerstconcert” in wijkpunt
Voor Elkaer”, in samenwerking
Kerstgroet
met Musica. Verzorgd door
“Vrienden van het levenslied”. Kerstmis is de familie bijeen,
kloppen op de deur, vriendeKlassieke en moderne
kerstliedjes op de zondag
lijke gezichten, mooie pakjes,
voor kerst. U bent van harte
kaarten van iedereen van wie
uitgenodigd om te komen
u houdt, gelach, een beetje
luisteren. Graag willen we u
gekkigheid, knuffels en kusvragen om te reserveren. Vrij
sen, gelukkige herinneringen.
entree
Wij wensen u allen fijne
kerstdagen !

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Zorgcentrum als inclusieve werkgever

Wethouder Van Rijn krijgt
rondleiding in ‘Aelsmeer’
Aalsmeer - De Gemeente
Aalsmeer vindt het belangrijk dat
iedere inwoner de kans krijgt om
volwaardig mee te doen op de arbeidsmarkt. Ook inwoners die wat
minder makkelijk aan het werk
kunnen komen vanwege leeftijd,
opleiding of beperking. Er zijn al
veel bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en
gaan voor inclusiviteit waarbij iedereen meedoet. Een goed voorbeeld hiervan is het Zorgcentrum
Aelsmeer. Wethouder Robert van
Rijn ging op bezoek bij het Zorgcentrum en naast dat hij in gesprek ging met Directeur Frans
Knuit kreeg hij ook een rondleiding van Ruud, die hier succesvol
een mooie baan heeft gevonden.
Tijdens de rondleiding vertelde
Ruud uitgebreid en met veel passie over zijn werk binnen Zorgcentrum Aelsmeer. Zijn dag bestaat grotendeels uit allerlei verschillende klussen die hij zelf uitvoert. Vooral uit de dagelijkse gesprekken met de bewoners die
hiermee samenhangen haalt hij
veel inspiratie. Hij is erg enthousiast over de kans die het Zorgcentrum hem geboden heeft: “Als

ik dit had geweten was ik hier in
1986 al aan de slag gegaan.” Wethouder Robert van Rijn: “Dit is
een mooi voorbeeld van hoe we
met wat extra inzet van zowel de
organisaties als de gemeente tot
mooie resultaten komen.”
De gemeente Aalsmeer stimuleert opdrachtnemers om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen
door een maatschappelijke bijdrage te vragen aan haar opdrachtnemers (Social Return on
Investment (SROI). De gemeentelijke coördinator SROI helpt bij
het vinden van passende kandidaten. Daarnaast helpt de gemeente ook graag andere ondernemers met het vinden van geschikte kandidaten die een veelvoud aan ervaring en kwaliteiten hebben. Voordeel voor ondernemers is dat zij gebruik kunnen maken van specifieke talenten van kandidaten en daarnaast
hun bedrijf een maatschappelijk
gezicht geven en een inspiratie
zijn voor anderen. Voor meer informatie hierover kan een mail
gestuurd worden naar: socialreturn@amstelveen.nl.

te te Rijsenhout (Ontmoetingskerk). In januari zal er weer huis
aan huis een oud papier kalender

verspreid gaan worden. De eerste
ophaalronde in het nieuwe jaar
zal zijn op zaterdag 26 januari.
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Wintermarkt in Centrum:

Koud, maar gezellig en goed bezocht
Aalsmeer - Het was bijzonder
koud en er waaide een gure wind
afgelopen zaterdag 15 december. Het was voor heel veel inwoners geen reden om de wintermarkt in het Centrum over te
slaan. Gehuld in dikke jassen genoten zij van de veelzijde spulletjes in de kramen en de gezelligheid met elkaar. Wie als extraatje
tegen de kou een sjaal, muts of
handschoenen wilde kopen, zat
goed. De wintermarkt bood een
divers aanbod. Ook tassen, riemen, sieraden en kleding werden te koop aangeboden, even-

mochten de jongste bezoekers
onder begeleiding gratis een
kerststukje maken en hiervoor
was veel animo. Vol trots liepen zij
na afloop met hun kerststuk over
de Wintermarkt. Ook de kerstman
kwam een kijkje nemen en zijn
bezoek bleef niet onopgemerkt.
Er zijn vele selfies met de kerstman gemaakt. De Wintermarkt
Kerststukje maken
zou tot vijf uur duren, maar even
De kinderen leken minder last te na vieren werd door een groot
hebben van het gure weer. Met aantal standhouders gestart met
veel plezier werd gesprongen in inpakken. Niet de bedoeling nahet opblaashuisje. En in de spe- tuurlijk, maar wel heel begrijpelijk
ciale kraam van Meer Aalsmeer gezien de ijzige kou. Teruggeke-

als leuke (kerst)-snuisterijen. Het
Molenplein was omgetoverd tot
Foodplein en hier konden de bezoekers warm worden met koffie, glühwein, erwtensoep en een
broodje hamburger. Helaas was
het te koud om even plaats te nemen op het terras en te genieten
van het lekkers.

ken kan worden op een gezellige
en goed bezochte Wintermarkt.
Livemuziek en zondag open
A.s. zaterdag 22 december klinkt
van 12.00 tot 16.00 uur livemuziek
in het Centrum. Enkele muzikanten gaan zorgdragen voor gezellige (kerst)muziek. En om iedereen
de kans te geven de last-minute
boodschappen en cadeaus in eigen dorp aan te kopen, openen
zondag 23 december diverse winkels in het Centrum in de middag
hun deuren. Kijk voor meer informatie op www.meeraalsmeer.nl.
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Bloemen voor vrijwilligers, coördinaten en (oud)bestuursleden van het Rode Kruis Aalsmeer.

Boek na zeventig jaar dichtgeslagen

Feestelijke afsluiting van de sociale
activiteiten van het Rode Kruis
Aalsmeer - Op vrijdag 14 december werd het boek van de Sociale Activiteiten van het Rode Kruis
Aalsmeer, die al 70 jaar plaatsvonden, dicht geslagen. Het bestuur
had voor deze gelegenheid een
feestavond georganiseerd voor
alle vrijwilligers, maar ook waren
er een aantal oud-bestuursleden
en leden van verdiensten uitgenodigd omdat het toch een hele
speciale avond was. Toevallig bestaat het Rode Kruis Aalsmeer dit
jaar 70 jaar en dat is op zich een
mijlpaal maar tevens is het een
jaar van afronden van de sociale
activiteiten. Vorige week is daarover al een groot artikel geschreven in deze krant en is er uitleg
gegeven hoe taken door andere

organisaties en een nieuwe Stich- de jongste voorzitter van Nederting worden overgenomen.
land in die tijd, hij was net 24 jaar
toen hij het voorzitterschap overTerugblikken en doorpakken
nam van Piet Grijpstra, oud poliDe feestavond stond in het teken tieman in Aalsmeer en oprichter
van terugblikken, maar ook van van speeltuin Linnaeushof. Til van
doorpakken naar de toekomst. Veen vertelde over haar activiteiDe aanwezigen, ruim 100 in ge- ten met de handwerksoos en gastal, werden verzocht plaats te ne- tendagen maar ook over de vermen op de tribune in de veiling- kopingen van de door mensen
zaal van The Beach. Daar kre- van de soos gemaakte spullen,
gen zes mensen, oud bestuur- zoals de bekende wollen sjaals en
ders, coördinatoren, Jongeren geitenwollen sokken. Na Til volgen de voorzitter slechts 5 minu- de een muzikaal intermezzo van
ten de tijd om iets de memore- een van de Jongeren coördinatoren wat zij in hun jarenlange tijd ren, NinaLynn Woerden. Zij begebij het Rode Kruis hadden mee- leidde zichzelf op gitaar en zong
gemaakt. Oud voorzitter Nico van twee van haar zelfgeschreven en
de Maat begon en vertelde over zelf gecomponeerde liedjes. De
lang vervlogen tijden. Nico was aanwezigen op de tribune luisterden met grote aandacht en ontEen soort ‘tentoonstelling’ van allerlei attributen van 70 jaar Rode Kruis zag. Wat kon die jonge vrouw
Aalsmeer was ingericht tijdens de feestavond, met onder andere het al- mooi zingen! Het was toen de
lereerste notulenboek en een fotoboek van het allerprilste begin. Het be- beurt aan Cees Noordhoek, oud
stuur gaat deze attributen aanbieden aan Oud Aelsmeer en hopen dat zij bestuurslid en iemand die altijd
een plaatsje voor deze puur Aalsmeerse materialen hebben.
de handen uit de mouwen stak.
Als er iets gebouwd, verbouwd of
gerepareerd moest worden riep
altijd iedereen zijn naam. Cees
vertelde dat zijn vader en zus ook
jarenlang bij het Rode Kruis actief
geweest waren. Cees heeft zelfs 4
jaar samen met zijn vader in het
Bestuur gezeten.

iranda’
s
m
Momenten

Borrels

Aalsmeer - De kerstborrels vliegen mij om de oren. Gezelligheid.
Ik hou d’r van. En helemaal nu
mijn, net door de dermatoloog
van het AVL verwijderde, vlek een
‘gewone’ moedervlek blijkt te zijn.
Ieder jaar sta ik onder controle zoals jullie weten en ieder jaar is dat
na de zomer. Dus als er dan iets
mis is dan hoor ik de uitslag pas
in december. Lastig. Drie jaar op
rij moest er iets weg. Inmiddels
zijn er zelfs in totaal negen ‘onrustige plekken’ verwijderd, waarvan
vorig jaar de rottigste; een Sampus, zusje van een Melanoom. Ik
zou bijna een volleerd assistent
van de dermatoloog kunnen worden, maar nee, aan de slag in het
Antony van Leeuwenhoek kankerziekenhuis staat niet bovenaan mijn ambitielijst. Laat mij
maar stukjes tikken, mensen van
divers pluimage interviewen en
per kwartaal bij mijn boekhoudklanten de administratieve romp-

Projecten
Jan Kwak was de volgende spreker en hij haalde aan dat zijn eerste klus bij het Rode Kruis het Floriadeproject was. In 2002 werd de
Floriade in de Haarlemmermeer
gehouden en als kersverse vrijwilliger spande hij zich in om met
172 ouderen in 90 auto’s en busjes naar de Floriade te gaan. Menslomp uit handen nemen. Daar
ben ik voor gemaakt. In een ziekenhuis of andere zorginstelling
werken is wat mij betreft een roeping. Een heel belangrijke roeping! Ik neem daar mijn petje
of, in mijn geval mijn net nieuw
aangeschafte wintermuts, voor
af. Goed, terug naar een luchtiger onderwerp; de kerstborrels.
Ik ben daar vorige week mee begonnen. Na de kerstlunch voor
ouderen, die in de Beach plaatsvond en waar ik als vrijwilliger bij
mocht zijn als hobby-fotograaf,
gingen we nog even ‘afbieren’ bij
een van de organisatrices. Toen
dat voorbij was heb ik hubbie
nog even opgezocht in een gezellig etablissement in Aalsmeer
en toen we thuis kwamen was
zoonlief volop aan het kerstborrelen met vrienden en schoven
wij aan. Dan stond woensdag een
kerst high-tea op de agenda met
familie, maar dit stukje tik ik dinsdag, dus ik ben benieuwd en vrijdag gaan we op de kerst proosten bij kennissen/collega’s. Zondag moet ik dan zelf een kerstetentje in elkaar flansen voor gezellige vrienden die komen eten,
maar verder laat ik me verwennen met de kerst. Mijn paps
wordt 82 jaar op eerste Kerstdag,

sen werden thuis opgehaald en
het was een super mooie dag. In
totaal werkten er toen 300 man
aan mee. Ook memoreerde hij de
verkoop van het Rode Kruis gebouwtje aan de Spoorlaan. Iedereen was daar wel eens geweest.
Voor bloedprikken of bloedgeven of bij evenementen die in
dat gebouw gehouden werden.
In 2010 werd het gebouwtje verkocht aan een Projectontwikkelaar voor maar liefst 390.000 euro. Dat geld werd toen besteed
aan donaties aan Rode Kruis projecten, zoals de Henri Dunant, de
Vakantiehotels en Mappa Mondo,
een huis voor terminale kinderen.
Na de speech van Jan was het de
beurt aan The Giffins. Vijf jonge
vrouwen die een uitgebreid repertoire hebben en begonnen
waren zoals jaren geleden de Andrew Sisters zongen. Maar dat is
door de tijd heen veranderd in allerlei andere songs die ze op een
heel speciale manier ten gehore
brengen. Eerder traden deze vijf
dames al op bij de KWF Korenmarathon in de Studio’s en brachten daar ook altijd het publiek in
vervoering. De twee coördinatoren van de Jongeren, Jeroen en
Marielle Heimeriks, hadden voor
deze avond een spelvorm bedacht gebaseerd op ‘petje op petje af’. Ze stelden vragen en gingen
daarmee door hun 12 jaar vrijwilligerschap en dat leverde heel
wat hilariteit op. Als slot was het
woord aan de laatste Rode Kruis
voorzitter Dick Overkleeft. Dick
benadrukte nog maar eens hoe
alles was verlopen en waarom de
Sociale Activiteiten van het Rode
Kruis tot een einde kwamen. Net
als in het artikel in deze krant van
vorige week legde hij uit hoe alles
bij andere organisaties was ondergebracht en dat eigenlijk alles gewoon doorgaat maar dan
in een letterlijk ander jasje. Na
deze heel verhelderende en leuke terugblik begaven de aanwezigen zich naar een andere zaal
waar de band Groos uit Rijsenhout de mensen vermaakte en er
waren weer optredens van NinaLynn, met Annemiek op gitaar en
The Griffins. Het applaus wees er
op dat de presentaties heel erg in
de smaak vielen.
Afsluiten tijdperk
Aan het einde van de avond nam
de voorzitter het woord en nodigden alle coördinatoren en mensen van de activiteiten commissie
naar voren en sprak hij zijn dank
uit voor al de jaren dat deze mensen zich, samen met hun vrijwilligersgroepen, belangeloos en
met passie hadden ingezet voor
het Rode Kruis Aalsmeer. Het was
de speech van het afsluiten van
een Rode Kruis tijdperk en na het
overhandigen van een prachtige bos bloemen eindigde hij met
de woorden dat het nu echt afgesloten was en dat het Rode Kruis
in Aalsmeer ten einde was gekomen.

Optreden De Brulboeien
in buurthuis Hornmeer
Aalsmeer - Shantykoor De Brulboeien komt op zondagmiddag
23 december naar buurthuis Hornmeer voor een meezing-optreden.
Van 15.00-18.00 uur worden allerlei nummers ten gehore gebracht.
Na het geweldige optreden eerder

dit jaar, komen deze zangers opnieuw met gezellige muziek voor
iedereen, vooral zeemansliederen hebben hun voorkeur. De onkosten zijn 2,50 euro per persoon.
Adres: Dreef 1, in de Hornmeer. Iedereen is van harte welkom.

dus we gaan dat bij mijn ouders
thuis vieren en op tweede kerstdag zitten we ons vol te proppen
met heerlijkheden die restaurant
OH! voor ons in petto heeft. Dat
zit wel snor, want die keukenbrigade kán er wat van. Tja en dan
gaan we alweer naar de eindejaarsborrels en –feestjes. Op ‘Laatste Werkdag’ nemen we deel aan
deze Aalsmeerse traditie en voor
het eerst in mijn leven zal ik Oudejaarsavond niet in huiselijke
kring vieren, maar in de kroeg.
Ook in januari staan er nog diverse nieuwjaarsborrels op het program, maar in februari komt dan
eindelijk een maand van bezinning en no-alcohol. Ik kijk er naar
uit. Maar eerst Ho, Ho, Hooooo!!

Oh, nee geen ho, maar doorrr.
Proost op de kerst, veel gezelligheid met elkaar, vier het leven en
maak er een mooi 2019 van!
X Miran

Omarm kwetsbaarheid
in het Poëzie café
Amstelveen - Voordragen uit eigen werk is een bijzondere manier om jezelf kwetsbaar op te
stellen. Het Poëzie café biedt
mensen die dit aandurven een
podium en geeft nieuwsgierigen de kans om op een leuke manier kennis te maken met poëzie. Bij poëzie gaat het vaak over
het onder woorden brengen van
je diepste gevoelens. Het vergt
een flinke dosis lef en motivatie om jezelf zo kwetsbaar op te
stellen. Op donderdag 27 december aanstaande is ‘kwetsbaarheid’
ook nog eens het centrale thema tijdens het maandelijkse poezie café. De deelnemers staan

hiermee voor een dubbele uitdaging. Naast het beschikbare podium is het poëzie café bedoeld
als avond waarop liefhebbers van
poëzie elkaar ontmoeten en gedachtes uitwisselen over traditionele en moderne poëzie. Daarbij is het een plek voor iedereen
die nieuwsgierig is en misschien
pas voor het eerst kennismaakt
met poëzie. Het Poëziecafé met
thema kwetsbaarheid op donderdag 27 december is van 19.30
tot 21.00 uur in Venstra Café. Er
is ruimte voor eigen voordracht.
Aanmelden via info@debibliotheekamstelland. De toegang is
gratis.

Afscheid Koen Verbeek
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Koen Overbeek is al
sinds de eerste uitzending in 1991
betrokken bij Radio Aalsmeer.
Sterker nog, de allereerste testuitzending was het programma
‘Môgge’ dat hij samen met Lennart Bader verzorgde. “Zullen we
dan maar?” “Ja, het moet maar”,
klonk het op 7 september 1991
om 07.00 uur in de Aalsmeerse ether. Koen is actief geweest
als redacteur van het toenmalige kinderprogramma ‘Nou En?!’
en als technicus bij ‘Pennies from
Heaven’. In de begintijd maakte
hij ook muziekprogramma’s met
namen als ‘Doodgewoon Dapper’, ‘De Finale’ en ’N’avond’. Later opgevolgd door onder andere
‘Dragnet’ op de maandagavond,
maar de afgelopen jaren steevast
iedere zaterdag tussen 12.00 en
14.00 uur met ‘Hartelijk Zaterdag’.
Eén keer eerder is Koen kort gestopt met radio maken. Hij vertelt daarover: “Ik heb ook de
Aalsmeer Top 30 gedaan. Om eerlijk te zeggen heeft dat me toen
bijna de das omgedaan. Te voorspelbaar. Ik ben toen ook echt gestopt. Totdat ik bij het uitgaan in
Bon-Ami alle intro’s aan het volpraten was. En dat ik zelfs heel
hard ‘Ja, nu!’ riep als de plaat echt
startte. Toen zei een vriend ‘Ga jij
alsjeblieft weer radio maken!’. Ik
kon gelijk weer beginnen.”
Zaterdag 29 december is dan
toch echt zijn laatste uitzending
op Radio Aalsmeer. Tussen 12.00
en 14.00 uur zal hij nog eenmaal
‘Hartelijk Zaterdag’ presenteren,
samen met Margret van der Meer.
Alle collega’s bij Radio Aalsmeer
bedanken Koen voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel
plezier met zijn toekomstplannen!
Zaterdag ‘Winterse 50’
Net als in de zomer bestaat ook
een hitlijst van de 50 beste winterhits. Zaterdag 24 december
presenteren Frank Bunnik en
Walter de Vries de lijst op Radio
Aalsmeer. Tussen 14.00 en 18.00
hoor je de meest populaire kersthits die ooit zijn gemaakt. “De
strijd om de nummer 1 is in het
voordeel van Wham, hun evergreen Last Christmas stond 12
van de 16 voorgaande edities op
de hoogste plek”, zo vertelt Martijn de Lange, organisator van de
lijst. “En vergeet ook Youp van ’t
Hek niet, zijn Flappie staat ook elk
jaar hoog in de top 10.” De zeventiende editie van de Winterse 50
is rond de kerstdagen te horen bij

ruim 150 radiozenders in Nederland en België.
Blikopener Radio terugblikker
Afgelopen maandag was biohacker Peter Joosten te gast bij Blikopener Radio. Hij gebruikt technologie om zijn leven en lichaam
te verbeteren. Hij heeft onder andere een chip in zijn arm en doet
boter in de koffie! Via de button
‘gemist’ kun je alle uitzendingen
terugluisteren op de website. Zo
vertelde op 10 december psychologe Roos Pot-Kolder over het
helpen van mensen met angsten
door middel van virtual reality.
En maandag 5 november was de
Aalsmeerse Daniëlle Jonkers van
Soep Aalsmeer om te praten over
ondernemerschap en anders
denken. Andere gasten van de
afgelopen maanden waren Mark
Traa van de Quest (19 november)
en wethouder Robert van Rijn (26
november). Op maandag 7 januari 2019 zijn de programmamakers terug met als gast Maarten
Lens-Fitzgerald over technologieen die bedrijven kunnen inzetten
om betere resultaten te boeken.
‘Door de Mangel’ in 2019
Op maandag 17 december nam
gezinscoach
Natascha
Bakker plaats in de studio als laatste gast in 2018. Zij coacht kinderen volgens het unieke programma ‘Schateiland Expeditie’.
Bakker omschreef zichzelf als sociaal, empathisch en enthousiast. Naast haar moederschap en
coaching, schrijft Natascha blogs
op haar eigen website en op mamaplaats. Natuurlijk heeft ook
Natascha een volgende schakel
aan de inmiddels lange ketting
toegevoegd. In het nieuwe jaar,
op maandag 7 januari is talentspecialist Tessa Copier te gast. Zij
geeft Engels aan kinderen van 11
tot 15 jaar. Bakker wil graag weten op welke manier zij dat doet.
Klassikaal of op een andere manier? Elbert en Mylène gaan eerst
genieten van de kerstdagen, dus
24 december hoor je de herhaling van Christiaan Sijnen van
Gentleman Place en op 31 januari de herhaling met oud-politicus
Jaap Overbeek. 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. Elke
dag worden informatieve en interessante programma’s gebracht
en in de nacht en doordeweeks
overdag fijne non-stop muziek.
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Start campagne in bibliotheek

‘Veilig in je straat’

Aalsmeer - Maandag 17 december ging in bibliotheek Aalsmeer
de campagne: ‘Niets extra’s? Niets
om je voor te schamen!’ van start.
Wethouder Robert van Rijn was
hierbij aanwezig en opende samen met Tanja de campagne die
gelijktijdig in Aalsmeer en Amstelveen van start gaat.

Aalsmeer - Het is de tijd van het
jaar dat het aantal woninginbraken toeneemt. Het is vroeg donker en dit nodigt dieven meer uit
om op stap te gaan. Na een vrij
rustige periode, zijn er de afgelopen weken in Aalsmeer ook meer
inbraken gepleegd. De politie
roept op om bij het verlaten van
de woning alle deuren en ramen
goed af te sluiten en het licht aan
te laten.
“Inwoners kunnen zelf veel doen
om de kans te verkleinen dat zij
slachtoffer worden van bijvoorbeeld een woninginbraak of een
andere criminaliteit”, vertelt Erik
van den Brun, wijkagent voor
het Centrum. “Voor buurtbewoners die hier meer over willen weten, organiseer ik huiskamerbijeenkomsten ‘veilig in je straat’. De
avonden zijn voor inwoners van
mijn wijk.”

‘Niets extra’s? Niets om
je voor te schamen’

Regelingen beschikbaar
Wethouder Robert van Rijn:
“Mensen die heel weinig geld te
besteden hebben leven in heel
Nederland, ook in Aalsmeer. De
gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk om gezinnen die moeten
rondkomen van een minimuminkomen te ondersteunen bij diverse uitgaven die voor het gezin en met name de opgroeiende kinderen belangrijk zijn. Voor
deze gezinnen zijn een aantal regelingen beschikbaar. Hierdoor
kunnen bijvoorbeeld álle kinderen op zwemles, op schoolreisje en op een sportclub. Het blijkt
echter dat lang niet alle inwoners
van Aalsmeer die hiervan gebruik
kunnen maken, op de hoogte zijn
van deze regelingen. Met deze
campagne willen wij de bekendheid rondom onze ‘regelingen’
flink vergroten en gelijktijdig het
taboe dat hieraan kleeft doorbreken.”
Creatief maximale
Veel mensen schamen zich als zij
niet rond kunnen komen. Hierdoor durven zij vaak niet om hulp
te vragen en dat is natuurlijk jammer. Met deze campagne laat de
gemeente zien dat weinig geld
hebben niet iets is om je voor
te schamen. Voor de campagne

is gekozen voor een echt gezin.
Tanja leeft sinds een paar jaar van
een bijstandsuitkering en is samen met twee van haar kinderen:
Joy en Duuk het gezicht van deze campagne. Haar slogan is: ‘We
zijn een minima gezin maar halen
er creatief het maximale eruit!’ Zo
zijn er bijvoorbeeld kindregelingen voor schoolgaande kinderen
van 4 tot 18 jaar. Deze bieden een
tegemoetkoming in onder andere schoolgeld, zwemdiploma’s
A en een computer/laptop. Van
Tanja, Joy en Duuk zijn posters
en ‘Boomerang’ kaarten gemaakt
die iedereen in verschillende
soorten en maten kan tegenkomen: in bushokjes, in horeca-gelegenheden, op de sportclub, in
de wachtkamer bij de huisarts of
tandarts en uiteraard op scholen.
Ook is Tanja en met haar gezin
een paar dagen met een filmteam
gevolgd. Hieruit zijn mooie minidocumentaires ontstaan waarbij
je een goede indruk krijgt van het
leven van Tanja, Joy en Duuk en
hoe zij met hun ‘minima-situatie’
omgaan. Deze filmpjes zijn vanaf vandaag te zien op de website van de gemeente Aalsmeer:
www.aalsmeer.nl/helpt.
Met deze campagne roept de gemeente iedereen op om vooral te
bekijken of zij ook in aanmerking
komen voor één of meerdere regelingen. Heeft u mensen in uw
omgeving die van deze regelingen gebruik kunnen maken maar
dit nog niet doen? Of bent u zelf
een gezin die hier misschien gebruik van kan maken? Ga naar de
website www.aalsmeer.nl/helpt
en bekijk de filmpjes en de mogelijkheden.

Wijkagent Erik organiseert
huiskamerbijeenkomsten

25 Deelnemers uitgedaagd

Diabetes zonder pillen,
dát moet je willen!
Aalsmeer - ‘Diabetes zonder pillen, dát moet je willen’ is de titel van een geweldig project
in Aalsmeer. Huisartsenpraktijken Groot & Bon en Göbel & Feijen hebben hier aan deelgenomen. Het doel was om mensen
met diabetes type 2 minder medicijnen te laten slikken en vooral te leren om zelf regie te krijgen
over de bloedsuikers door middel van voeding en beweging. 25
Deelnemers zijn uitgedaagd om
hier aan deel te nemen. Zij hebben hun medische gegevens beschikbaar gesteld en een aantal
vragenlijsten ingevuld voor dit
onderzoek. Door het beschikbaar
stellen van deze medische gegevens hebben de dokters nu harde cijfers waarmee zij kunnen
aantonen dat een koolhydraatbeperkte voeding in combinatie
met regelmatig lichaamsbeweging en voldoende ontspanning
kan resulteren in het afbouwen
en soms zelfs stoppen van de medicatie met daarbij goede suikerwaarden in het bloed! In februari is gestart met een informatiebijeenkomst, waarin huisarts Marieke Bon heeft uitgelegd waarom gezonde leefstijl de basis is.
Soms kun je met medicijnen alleen maar symptomen bestrijden, maar het is juist van belang
om de oorzaak aan te pakken. Bij
80% van de mensen met diabetes
type 2, is er sprake van insulineresistentie, dat wil zeggen dat er
teveel insuline in het bloed aanwezig is (en niet te weinig, zoals
vaak wordt gedacht). Insuline is
een groeihormoon en zorgt ervoor dat, met name, het vet in de
buik groeit. Anders gezegd, men
krijgt er een dikke buik van. Het
vet zorgt ervoor dat de insuline
niet goed kan werken, waardoor

de alvleesklier meer insuline gaat
maken, maar dit werkt niet door
het vet, maar zorgt er wel weer
voor dat het vet gaat groeien. Zo
komt men in een vicieuze cirkel.
Door anders te eten en meer te
bewegen kan dit proces worden
doorbroken. De diëtisten Sylvia
Bosma en Janine van de Biezenbos hebben met elke deelnemer
uitgebreid gesproken en een passend voedingsadvies gegeven.
Vaak denkt men bij een koolhydraatbeperking aan sla met komkommer, maar er is veel meer mogelijk. De deelnemers geven aan
dat zij zelfs lekkerder zijn gaan
eten. Karin Bakker, de diabetesverpleegkundige, is aan de slag
gegaan om deze groep letterlijk
in beweging te krijgen en heeft
daarbij de medicatie structureel
verlaagd. De resultaten zijn geweldig: In 10 maanden is het gelukt om een groep van 25 mensen, te laten afvallen, meer te laten bewegen en minder pillen te
laten slikken. Er zijn metingen gedaan in maart en in november en
dit zijn de resultaten:
De gemiddelde bloeddruk is van
133/83 naar 133/78 gegaan, de
buikomvang is van 112,5 verminderd naar 108,7 centimeter en de
hele groep is 141,5 kilo afgevallen. Met als gevolg dat de groep
28 pillen minder slikt en het
HbA1c (gemiddelde bloedsuiker)
van 61 gedaald is naar 58. Twee
mensen zijn inmiddels ook van
de insuline af. Deze resultaten zijn
zo goed, dat Amstelland Zorg, die
het project opgezet heeft, hier reguliere zorg van wil gaan maken.
Heeft u diabetes type 2 en zou u
ook minder pillen willen, overleg
dit dan altijd met een deskundige en doe dit nooit op eigen initiatief.

Warme Kerst met Joris’
kerstboom in de bieb
Amstelveen - In de Bibliotheek
Amstelveen Stadsplein staat tot
en met 24 december een Joris’
Kerstboom. De ‘Joris’ Kerstboom’
is gebaseerd op het KRO-NCRV
tv-programma van presentator
Joris Linssen waarin hij mensen
uitnodigt een boodschap voor
een dierbare in de boom te hangen en hun verhaal te delen. In de
bibliotheek kunnen bezoekers de
komende tijd hetzelfde doen.
In 183 bibliotheekvestigingen
door heel Nederland staat in de
maand december een opgetuigde kerstboom.
Bezoekers worden uitgenodigd
om hun dierbaren in het licht te
zetten. In Bibliotheek Amstelveen Stadsplein staat vanaf 6 december ook een grote kerstboom
klaar.
Mooie kerstboodschappen
Bij de kerstboom in de Bibliotheek staat een tafel met kerstballen. Deze kunnen bezoekers vullen met hun persoonlijke boodschap, een tekening of
een foto van een persoon die veel
voor hen betekent. Ze kunnen op
die manier een reddende engel
bedanken, sorry zeggen of een
hechte vriendschap vieren. Zo

groeit de boom uit tot een echte
Joris’ Kerstboom.
Gesprek tijdens de kerst
De kerstboom vol kerstgedachten wordt een ontmoetingsplaats. Het versieren en ophangen van de kerstballen kan leiden tot mooie gesprekken bij de
kerstboom. Erg waardevol voor
veel mensen in de dagen voor
Kerst.
In de Bibliotheek is op werkdagen in de periode van 10 december tot en met 21 december van
16.00 uur tot 17.00 uur een bibliotheekmedewerker aanwezig om
mensen op weg te helpen en een
luisterend oor te bieden.

Kerststallen uit de hele
wereld in De Schutse
Uithoorn - Een os en een ezel
en natuurlijk Maria, Jozef en het
kindje: de kerststal hoort echt bij
het kerstfeest. In De Schutse kunnen van 17 tot en met 28 december heel veel verschillende kerststallen bewonderd worden. Grote en kleine, kleurrijk of heel eenvoudig.
Jan van Hulst uit Krimpen aan de
IJssel heeft een grote verzameling kerstgroepen en kerststallen vanuit de hele wereld. Een
deel daarvan is te bewonderen
in De Schutse, de kerk bij winkelcentrum Zijdelwaard in Uit-

hoorn. Van Hulst is ooit begonnen met een stalletje uit de Hema
voor zijn kinderen. Nu heeft hij er
meer dan 1.000 en leent hij ze in
de decembermaand uit aan kerken en musea. In De Schutse zijn
ook kerststallen van mensen uit
Uithoorn te zien. En ook die zijn
zeer de moeite waard.
Nieuwsgierig naar de kerststallen? Of wil je gewoon even genieten van de kerstsfeer? Iedereen is welkom! Er is koffie en thee
en er klinkt muziek. In de kerk kun
je een kaarsje aansteken voor iemand die je dierbaar is, of voor jezelf. Kortom, een echt kerstmo-

Binnen en buiten
Tijdens de bijeenkomst met
maximaal twaalf personen wordt
voorlichting gegeven over hoe
de surveillancedienst werkt, het
belang van een goed signalement, bellen met de politie, verdachte situaties, babbeltrucs, inbraakpreventie, vakantieservice,
buurtapp en computerfraude. De
interactieve bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur en bestaan
uit twee delen. Het eerste deel
van de avond is binnen en het
tweede deel buiten. In dit tweede deel wordt met elkaar een
kijkje in de betreffende straat ge-

nomen om te zien waar bijvoorbeeld donkere plekken zijn, hoe
het met de verlichting staat en
gekeken wordt bij een aantal woningen van deelnemers hoe het
met de inbraakbeveiliging staat.
Eigen straat of buurt
“Het initiatief voor een dergelijke avond moet wel van bewoners zelf komen”, gaat Erik van
den Brun verder. “Als dorpsbewoners er iets voor voelen om eens
zo’n avond bij hem of haar thuis
te organiseren, dan is het de bedoeling dat zij contact met mij
opnemen, zodat een datum afgesproken kan worden. Daarna
moet de betreffende bewoner
zelf geïnteresseerde buren uitnodigen, maximaal twaalf. De avond
wordt verder helemaal door mij
ingevuld. De kracht van dit soort
voorlichtingsbijeenkomsten zit
hem in het feit dat het de eigen
straat of buurt is.” Erik van den
Brun geeft namelijk tips die specifiek op de betreffende straat of
buurt van toepassing zijn. “Inwoners gaan ineens op een andere
manier naar hun eigen straat kijken. Bovendien leren ze elkaar als
buren ook wat beter kennen”, aldus de wijkagent.
Geïnteresseerd in een huiskamerbijeenkomst ‘veilig in je straat’?
Neem dan contact op met de
wijkagent voor het Centrum via
facebook of bel het centrale nummer van de politie 0900-8844. Erik
van den Brun hierover aanspreken op straat, vindt hij ook prima.

Wijkagent Erik van den Brun tijdens een eerdere huisbijeenkomst.

Opbrengst voor Urbanuskerk

Kerstzang aan de Poel
Bovenkerk - Op zaterdag 22 december is er voor het eerst in de
geschiedenis van Bovenkerk een
kerstsamenzang voor alle dorpsgenoten en verdere belangstellende. Echter niet in de Urbanuskerk, vanwege de fatale brand,
maar in de tuin naast de kerk. Het
idee om een kerststal in de tuin te
zetten heeft alle verwachtingen
overtroffen. De stal lijkt wel een
paleisje met sfeervolle verlichting met duizenden lampjes. En
dan één kerstboom naast de stal,
maar tientallen.
Mocht u zaterdag in de juiste
kerstsfeer willen komen dan bent
u van harte welkom in Bovenkerk
bij Kerst aan de Poel. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Met elkaar gaan kerstliederen

gezongen worden met ondersteuning van een gelegenheidskoor dat bestaat uit kinderen en
volwassenen. Tussen de liederen door wordt het kerstverhaal
verteld en nog eens honderden
kaarsen ontstoken. De kerststal
met schapen wordt bevolkt door
kinderen als kerstfiguur. Dus kinderen kom gerust verkleed dan
mag je mee helpen in en rond de
stal. Vanaf 17.00 uur verzamelen
rond de kerk. Om 18.00 uur wordt
begonnen met het kerstverhaal
en het zingen van de bekende
kerst liedjes. De kerstsamenzang
duurt tot 22.00 uur.
Alles is op deze avond beschikbaar gesteld door een groot aantal sponsors. Alle baten naar de
actie: Help Urbanus uit de brand.

mentje, voor groot en klein, oud
én jong. Op woensdag 19 december om 15.00 uur wordt er een
verhaal verteld, voor jong en oud.

naar van de kerststallen, met toelichting en verhalen. De tentoonstelling wordt georganiseerd
door de Protestantse Gemeente
Uithoorn: www.pkn-uithoorn.nl.

Openingstijden
De kerststallen bewonderen kan
van maandag 17 tot en met zaterdag 22 december van 10.00 tot
16.00 uur, maandag 24 december
van 10.00 tot 16.00, woensdag
26 december van 13.00 tot 16.00
uur, donderdag 27 december van
10.00 tot 16.00 en vrijdag 28 december van 10.00 tot 12.00 uur.
Vrijdag 28 december om 11.00
uur wordt een rondleiding gegeven door Jan van Hulst, de eige-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Nota Huisvesting arbeidsmigranten

Gezamenlijke inspanning
bewoners is beloond

Aalsmeer - “Burgers voor wie
de democratie minder goed
werkt, dreigen af te haken op
de politiek of zijn dat al.” Dit
is een van de constateringen
die voorkomen in het nieuwe
boek ‘Lage drempel Hoge dijken’ van de begin deze week
afgetreden commissaris van
de provincie Noord-Holland,
Johan Remkes. Wat mij betreft
mag hier een inleg velletje met
de onderstaande tekst aan toegevoegd worden: Onze gezamenlijke inspanningen voor
onze leefomgeving zijn beloond. Maanden lang hebben
wij als buurtbewoners gevochten voor onze leefomgeving en
samen opgetrokken met de diverse raadsleden van Aalsmeer
in onze strijd. Wij als bewoners
zijn niet tegen de huisvesting
van arbeidsmigranten in onze
straat of wijk, maar we hadden
wel moeite met de onevenredige grote concentratie van zoveel huisvesting van arbeidsmigranten in één straat. Onze

doelstelling was duidelijk: Een
evenredige spreiding van huisvesting van arbeidsmigranten
in alle wijken van Aalsmeer.
En dat is gelukt! Wij willen als
bewoners onze dank uitspreken richting alle politieke partijen. De voltallige gemeenteraad van Aalsmeer heeft blijk
gegeven dat ze, daar waar mogelijk, opkomt voor haar burgers. Zowel de VVD als Groen
Links namen via hun amendementen het voortouw, die
naar later bleek, unaniem werden gedragen en aangenomen
door de gehele gemeenteraad.
Oké, één zwaluw maakt nog
geen zomer, maar wat mij betreft is hier in Aalsmeer wel degelijk sprake van lage drempel
en iets minder hoge dijken. Dit
moet de burger moed geven,
maar vooral bij vele het geloof
laten terug keren in de (plaatselijke) politiek.
Gerard Zelen
zelen@ggschilders.nl

Heeft in de Staatscourant gestaan...

4 Oplaadplaatsen Fuutlaan
voor elektrische auto’s

Aalsmeer - In verkiezingstijd
hoor ik altijd uitspraken als
“de politiek moet dichter bij
de mensen staan” of “de plaatselijke politiek is er voor de inwoners en niet andersom”.
Daar moest ik aan denken toen
naast mijn rijtje huizen werkzaamheden begonnen. Wat
bleek het geval? De gemeente
wil laadplaatsen creëren voor
elektrische auto’s. Als bestuurder van de gemeente moet je
vooruit kijken, dus is dat een
nobel streven. Men vond de
Fuutlaan blijkbaar een goede
locatie om daar vier plaatsen
te reserveren. De bewoners
even inlichten dat dit staat te
gebeuren lijkt me een net gebaar, wellicht kunnen over
een definitieve plek zelfs even
overleggen! Even een schets
betreffende parkeerruimte in
de Fuutlaan: we zijn daar rijkelijk bedeeld met parkeerplekken. Naast Fuutlaan 1 zijn 6
parkeerplekken voor inwoners,
deze plekken zijn na werktijd
allemaal bezet, altijd. Tegenover Fuutlaan 46 is juist het
aantal plekken uitgebreid tot
11 plaatsen, altijd na werktijd
bezet door bewoners. Naast
Fuutlaan 27 zijn 14 parkeerplaatsen, 5 daarvan zijn vrijwel
nooit bezet. Naast Fuutlaan 16
zijn 16 parkeerplaatsen, waarvan 7 nagenoeg helemaal
nooit bezet zijn. Lijkt me duidelijk waar je 4 oplaadplaatsen
kunt realiseren: naast Fuutlaan
16, je zou er wel 6 kunnen maken! Heeft helemaal niemand
last van. De gemeente liet ze
plaatsen op de kleinste plek,
die na werktijd altijd vol staat,
de 6 plekken naast Fuutlaan 1.
Voor de zekerheid maar even
de gemeente gebeld of dit wel
klopte. De betreffende ambtenaar kon mij melden, dat er

Nieuw paar bij BC
Onder Ons
Aalsmeer - op 12 december
werd bij Bridgeclub Onder Ons
de tweede zitting van de derde sessie gehouden. Heuglijk
feit: er meldde zich opnieuw een
nieuw paar als lid aan. De uitslag:
1e Alie van Verseveld en Til Eveleens met 66.25% en 5% voorsprong op nummer twee: Ariette Tromp en Rogier Kerner met

gedegen onderzoek was gedaan naar de parkeerdruk in
de Fuutlaan. De uitkomst was,
dat de parkeerdruk overal laag
was en dus koos men voor eerste parkeerplaats in zicht. De
parkeerdruk was op verschillende tijden gemeten (waarschijnlijk om 10 uur ’s morgens
en 3 uur ’s middags). De parkeerdruk bleek dus laag te zijn.
Op mijn opmerking, dat er op
een plek sprake is van parkeerdruk nul antwoordde hij, dat
de druk overal laag was. Even
met de bewoners overleggen,
daar kunnen we niet aan beginnen! Op de opmerking, dat
de bewoners toch even op de
hoogte gebracht hadden kunnen worden antwoordde hij,
dat dit ook gebeurd was. Oei,
dom van mij, ik had blijkbaar
iets gemist. Dus maar even vragen hoe ik dat had kunnen weten. Zonder een hapering in
zijn stem antwoordde hij, dat
ik dat had kunnen lezen in de
Staatscourant van juli. Kijk en
als ik die niet lees, dan is dat
toch echt mijn eigen verantwoording. Is dat wat de politici
bedoelen in de verkiezingsperiode? Wil je op de hoogte blijven van het doen en laten van
het gemeentebestuur moet je
de Staatscourant lezen.
Ik sta achter het feit dat er oplaadplaatsen komen voor elektrische auto’s, en zelfs in mijn
straat, maar het had zo gemakkelijk gerealiseerd kunnen
worden tot ieders tevredenheid! Hoe moeten nu de mensen die zo’n auto bezitten weten dat er in de Fuutlaan oplaadplaatsen zijn? Zouden ze
dat in de Staatscourant moeten lezen?

Sportieve uitdaging in combinatie met goed doel steunen

Fietstocht Aalsmeerse Michelle Bouten
tegen kindhuwelijken in Vietnam
Aalsmeer – Michelle Bouten
uit Aalsmeer gaat 400 kilometer door Vietnam fietsen voor het
goede doel van Plan Nederland.
De deelnemers aan Cycle for Plan
zamelen van tevoren 4.000 euro
in voor projecten van Plan tegen
kindhuwelijken. De deelnemers
zien met eigen ogen het verschil
dat deze projecten maken.
Uitdaging voor goed doel
Michelle vertelt: “Een sportieve
uitdaging aan gaan in combinatie met het steunen van een goed
doel is wat me zo motiveert. Ik realiseer me ten zeerste hoe goed
ik het heb; opgegroeid in een liefdevol gezin, kreeg alles wat mijn
hartje begeerde (vroeger dacht ik
daar overigens anders over hoor
en riep ik vaak; ik mag ook nooit
wat), na de middelbare school
mogen studeren; een geweldige
tijd, mooie reizen maken en nu
heel gelukkig zijn met mijn vriendin (bijna vrouw!) en onze dochter omdat dat gelukkig kan in ons wen voordat ze 18 jaar oud zijn.
land.”
Een kindhuwelijk heeft een vernietigend effect op het leven van
Betere wetgeving
meisjes: ze moeten meestal van
De opbrengst van Cycle for Plan school, zijn vaak slachtoffer van
Vietnam investeert Plan in pro- huiselijk geweld en krijgen kindegramma’s tegen kindhuwelijken: ren als hun lichaam daar nog niet
44% van de meisjes in afgelegen klaar voor is. Plan strijdt tegen
gebieden in Vietnam moet trou- kindhuwelijken door toegang tot

Cycle for Plan
Cycle for Plan is een gesponsorde
fietstocht georganiseerd door de
ontwikkelings-organisatie Plan
Nederland. Er zijn diverse edities
naar Malawi, Vietnam en Nicaragua. Elke tocht is een uitdagende fietstocht door een uniek gebied. Om deel te nemen halen alle deelnemers sponsorgeld op.
De Vietnam editie van de Cycle
for Plan voert in het noordoosten
van Vietnam langs adembenemende uitzichten: terrasvormige
rijstvelden, steile bergpassen en
traditionele dorpjes. Als hoogtepunten fietst de groep door Mai
Chau en Sapa en wordt de Pha
Dinn pas beklommen. Onderweg
bezoekt de groep onder andere
projecten tegen tienerzwangerschappen.
Michelle kan worden gesteund
via crowdfundingplatform; https://vietnam.cycleforplan.nl/actie/michelle-bouten

onderwijs voor meisjes te vergroten en helpt meisjes om hun zelfvertrouwen op te bouwen. Ook
lobbyt de organisatie voor betere
wetgeving en handhaving van de
wet. Verder zorgt Plan er voor dat
meisjes seksuele voorlichting krijgen en meer weten over de gevolgen van een zwangerschap.

Plan Nederland
Plan Nederland is een internationale ontwikkelingsorganisatie
die werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan
doet dit door het uitvoeren van
projecten in 52 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op
voor betere naleving van het VNverdrag voor de Rechten van het
Kind. Kijk voor meer informatie
op: www.plannederland.nl.
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Gezamenlijk in actie tegen
verkeersveiligheid

Damclub Kunst en Genoegen

Vermakelijke dammiddag
in ‘t Fort De Kwakel
De Kwakel - De donateurs van
damclub Kunst en Genoegen namen afgelopen zaterdagmiddag
’t Fort in bezit. Onder de bezielende leiding van generaal de Jong
werd om half twee het lont in het
kruitvat gestoken. Het werd een
strijd op de damborden om de
felbegeerde donateur damtitel
van De Kwakel. Eerst werden er
drie partijen gespeeld voor een
plaats in de frontlinie of voor een
plaats in de achterhoede. Om drie
uur waren die plaatsen bezet en
gingen de dammers het alles of
niets gevecht aan. Via een kwarten halve finale kwamen Mike
Kouwenhoven en Luuk Smit als
overwinnaars uit de loopgraven.

Elisabeth wint bij
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er van 13.30 tot 16.30
Jan van Veen
uur voor 55+ers een gezellige
jan.vanveen@kpnplanet.nl
kaartmiddag in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Klaverjassen en
jokeren staan op het program61.25%, 3e Jaap en Henk Noord- ma en nieuwe kaarters zijn altijd
hoek met 52.92%, hetgeen maar welkom. Op donderdag 13 deliefst meer dan 8% minder is dan cember is het jokeren gewonnen
nummer twee. In de B-lijn: 1e Ria door Gerrit van der Geest met 432
Slagboom en Kees Brockhoff met punten, gevolgd door Trudy Knol
62.92%, 2e Nico Tas en Hennie met 522 punten en Gerard de
Jooren met 58.75% en 3e Sima Wit met 589 punten. Bij het klaVisser en Lia Huiskes met 53.33%. verjassen was deze week ElisaIn de C-lijn: 1e Letta van Luling en beth Romkema met 5808 punten
Renze Bijker met 64.50%, oftewel de aller beste. Huub Bouwmeesmeer dan 6% meer dan nummer ter werd met 5606 punten tweetwee: Corry Olsthoorn en Hel- de en Regina Geleijn met 5456
een de Jong met 58.17% en 3e punten derde. Voor inlichtingen:
Frits en Stien Blommestijn met Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297
57.39%.
340776

Een gevecht restte deze helden,
om de dood of de gladiolen. Mike
nam in het middenspel het heft
in handen en veroverde voordeel, maar dit verzande onder de
druk van de klok. In het eindspel
sloeg Luuk vervolgens meedogenloos toe en trok daardoor de
titel naar zich toe. In de troostfinale wist Ruud v/d Steeg zijn duel van Joris Voorn te winnen en
zo derde te worden. Vermeldenswaardig is de goede prestatie van
Joost Hogerwerf die in het linker rijtje wist te eindigen. De laatste partij van de middag trok een
groot publiek, midden in de arena Frans van Doorn en Gerrit v/d
Steeg die streden om de hoogste
eer van de gevallenen. De kansen
keerden vele keren, vakkundig
becommentarieerd door Frans,
die van een groot analytisch vermogen getuigde. Maar Frans trok
wel aan het kortste eind en maakte van Gerrit een gelukkig winnaar. Frans ontving voor zijn optreden het erekruis van René de
Jong die de medailles uitreikte.
Het zou lang onrustig blijven in
het gezellige Fort waar tot laat de
wonden werden gelikt. Damclub
K&G dankt haar donateurs van
harte en kan terug kijken op een
hele mooie en gezellige middag.

Wim wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De kaartmiddag van
de OVAK is afgelopen 12 december gewonnen door Wim Spring
in’t Veld met 5447 punten. Op
twee is Paul van Aalst geëindigd

Beste Heer Rietveld,
Namens vele bewoners langs
het tracé van de N196, de Burgemeester Kasteleinweg, willen wij u graag meedelen dat
wij erg meeleven met uw problemen van de verkeersdrukte
in Aalsmeer, zoals verwoord in
uw stuk in de Nieuwe Meerbode van 13 december. Ook wij
zouden graag zien dat er vaker
wordt gehandhaafd op snelheid en ook op geluidsoverlast. De Burgemeester Kasteleinweg is op dit ogenblik een
racebaan waarop vrachtauto’s,
auto’s en motoren hun uiterste best doen om bij het volgende verkeerslicht vooraan te
staan. Zoals snelheidscontroles in het verleden hebben uitgewezen wordt regelmatig 80
kilometer gemeten op 50 kilometer stukken. Om maar niet
te spreken over het 30 kilometer vak nabij het viaduct. Bij geluidsmeting bij onze voorgevels/balkons wordt regelmatig
de 80 db overschreden waar
de rijksnorm langs snelwegen
op 65 db ligt. Omdat er geen
plannen zijn voor het plaatsen van geluidsschermen zal
de overlast op een andere manier moeten worden aangepakt en wel door vermindering
van het verkeer, zoals altijd de
bedoeling is geweest. Hier ontstaat de wrijving met uw plan-

nen om de belemmeringen op
de Burgemeester Kasteleinweg
op te heffen. Bij de bouw van
(ondertussen 200) nieuwe appartementen langs de Burgemeester Kasteleinweg is door
de gemeente en projectontwikkelaars een ‘lommerrijke
laan’ beloofd. Wij wachten daar
nu reeds 5 jaar op. De beloofde
knip bij de Ophelialaan is reeds
door protesten van uw zijde
gesneuveld waardoor de weg
nooit zo rustig zal worden als
de verwachtingen die destijds
gewekt zijn. Wij zijn het geheel
met u eens dat al het mogelijke
gedaan moet worden om het
doorgaande verkeer door ons
dorp Aalsmeer te mijden. Het
doorgaande verkeer van en
naar de A4 moet over de nieuwe N201, die juist daarvoor is
aangelegd. De Burgemeester
Kasteleinweg loopt dwars door
het dorp en in eerdere publicaties vanuit de gemeente wordt
juist gesproken over het aaneen smeden van het dorp.
Hierbij nodigen wij u uit om
gezamenlijk op te trekken tegen de onveiligheid en hinder
van het doorgaande verkeer.

met 5400 punten en plaats drie
en vier waren respectievelijk voor
Els Vergeer met 5223 en Essy van
Es met 5016 punten. De volgende kaartsoos van de OVAK is op
woensdag 9 januari vanaf 14.00
uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat.

Kaartavond bij
BV Hornmeer

Nieuwjaarsreceptie
Al eerder kan elkaar een goed
2019 gewenst worden, want de
OVAK houdt op donderdag 3 januari haar nieuwjaarsreceptie.
Belangstellenden worden uitgenodigd te komen proosten op
gezondheid en voortzetting van
activiteiten en samenwerking. De
nieuwjaarsreceptie is van 19.00
tot 21.00 uur en wordt gehouden in buurthuis Hornmeer aan
de Dreef 1.

Bestuur VVE
dorpshaven-zuid
Piet van Hoek, Cor Hermanns en
Marcel Meijer
hermanns02@zonnet.nl

Aalsmeer - Komende vrijdag
21 december is er weer gewoon
kaarten bij buurtvereniging
Hornmeer. Iedereen is van harte
welkom in het buurthuis aan de
Dreef 1. Aanvang is 20.00 uur. De
zaal gaat open om 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Het
koppelkaarten op 14 december
is gewonnen door Loes en Guda
met 5276 punten. Siem Burgers
en Ben Johannessen met 5037
punten en Co Eikelenboom en
Ans Doeswijk met 4997 punten.
De poedelprijs was voor het koppel Theo Nagtegaal en Chris van
Wijhe met 3454 punten.
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Op zoek naar nieuwe locatie voor tweede supermarkt

Mogelijk komst Gezondheidscentrum
nabij Winkelcentrum Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen februari is
de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de stand
van zaken met betrekking tot het
haalbaarheidsonderzoek voor de
vestiging van een tweede supermarkt in Kudelstaart. Er is gekeken naar de haalbaarheid van een
supermarkt op twee locaties: de
(voormalige) locatie van de bibliotheek in de Graaf Willemlaan
en de locatie van basisschool De
Graankorrel in de Schweitzerstraat. In het haalbaarheidsonderzoek wordt zowel een ruimtelijke- als een financiële verken-

ning gemaakt. Nu is gebleken
dat de locatie aan de Graaf Willemlaan 3 niet geschikt is voor
een tweede supermarkt. Uit het
onderzoek blijkt dat de inpassing niet mogelijk is zonder een
combinatie van maaiveld- en gebouwd parkeren. Daarmee blijft
er geen ruimte meer over voor
groen en het al daar gevestigde
jongerencentrum.
Daarom onderzoekt het college
van burgemeester en wethouders nu uitsluitend nog de haalbaarheid van een tweede super-

Gezondheidscentrum
Maar dat het nog groene terrein
naast Place2Bieb (voormalige bibliotheek) toch een andere ‘uitstraling’ gaat krijgen, is heel goed
mogelijk. Begin 2018 is namelijk
een nieuw initiatief voor een eerstelijns gezondheidscentrum op
de Graaf Willemlaan 3 ingediend.
Verschillende vormen van eerstelijns zorg samengebracht in een
gezondheidscentrum op die locatie, betekent een versterking
van de zorg in Kudelstaart. Daarnaast sluit het goed aan bij het
beleid van de zorgverzekeraars
die richting de toekomst zorgverleners stimuleren zoveel mogelijk geclusterd en integraal eerstelijnszorg te bieden. Naar aanleiding van het verzoek van initiatiefnemers en de ontwikkelende partij is een eerste onderzoek
uitgevoerd teneinde de haalbaarheid te beoordelen. Er is getoetst
in hoeverre dit initiatief past in
gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid. De eerste resultaten zijn
positief.

Door het college gaat nu een
startnotitie opgesteld worden.
Hiervoor zal een voorovereenkomst worden gesloten tussen initiatiefnemers en gemeente. Deze zal ingaan op de rolvermarkt op de Graankorrellocatie. deling in de samenwerking, een
Een tweede supermarkt op de plan van aanpak op hoofdlijnen
Graankorrellocatie is alleen mo- bevatten en duidelijkheid gegelijk bij verhuizing van de ba- ven over de wijze waarop de parsisschool - eventueel in combina- ticipatie van inwoners en overitie met andere on-derwijsvoor- ge belanghebbenden wordt gezieningen - naar een locatie el- organiseerd tot het moment van
ders binnen Kudelstaart. Daarbij vaststelling van de Startnotitie.
wordt gekeken naar een nieuwe In de startnotitie wordt opgenolocatie, waarbij betere spreiding men hoe de participatie van invan onderwijsvoorzieningen over woners en belanghebbenden in
Kudelstaart het uitgangspunt is. het vervolgproces wordt ingeMedio 2019 hopen de bestuur- vuld. Deze startnotitie wordt in
ders meer informatie te kunnen de loop van volgend jaar ter begeven over de voortgang van de- sluitvorming voorgelegd aan de
ze ontwikkelingen.
gemeenteraad.

Oefening brandweer bij
zorgcentrum Aelsmeer

Gewonde bij ongeval op
de Noordzuidroute
De Kwakel - Bij een ongeval op
de N231 Noordzuidroute in De
Kwakel is dinsdag 18 december
rond vier uur in de middag een
persoon gewond geraakt.
Door nog onbekende oorzaak
kwamen een camperbusje en
een vrachtwagen met elkaar in
botsing. Beide voertuigen raak-

Aalsmeer - Een drukke boel was
het afgelopen maandag 17 december ‘s avonds bij en in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad in het Centrum. De brandweer was uitgerukt met groot
materieel. Gelukkig bleek het te
gaan om een oefening van het
vrijwillige brandweerkorps van

Aalsmeer. Het scenario betrof een
uitslaande brand op het dak van
het ouderentehuis. De brand was
ontstaan na werkzaamheden.
“Een nuttige oefening”, aldus de
brandweer in een reactie, “waarbij er een goede samenwerking
was met de BHV organisatie van
het zorgcentrum.”

ten flink beschadigd. Een inzittende van het busje is met onbekend letsel naar een ziekenhuis
vervoerd.
De politie doet onderzoek naar
de toedracht van het ongeval. De
N231 is enige tijd afgesloten geweest.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Aalsmeer - Tijdens de laatste vrijwilligersavond van de Stichting
Kinderboerderij Aalsmeer heeft
het bestuur afgelopen vrijdag
14 december de vrijwilligers van
het eerste uur nog eens extra in
het zonnetje gezet. Dit jaar was
het jaar dat kinderboerderij Boe-

renvreugd aan de Beethovenlaan 25 jaar bestaat. Diana, Martine, Rina, Cees, Frans, Ruud, Henk
en Jaap ontvingen als 25-jarige
vrijwilligers een zilveren speldje
als waardering voor hun inzet en
trouw. Kees en Roel ontbreken op
de foto.

Aalsmeer - Om tien voor half
drie in de nacht van vrijdag 15
op zaterdag 16 december heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Bosrandweg.
Een auto is tot stilstand gekomen tegen een verkeersbord.
De politie trof de beschadigde wagen aan op de Rietwijkeroordweg zonder bestuurder.
De auto is weggesleept naar de
opslag. De eigenaar, een inwoner van Amstelveen, heeft zich
gemeld bij de politie. Er loopt
een onderzoek naar de oorzaak
van het ongeval.

Gereedschap
gestolen
Kudelstaart - In de avond of
nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 december is ingebroken in een bestelbus, die geparkeerd stond in de Copernicusstraat. Vermoedelijk is een
schroevendraaier gebruikt om
het slot van de bus te openen.
Uit de wagen is een behoorlijke hoeveelheid gereedschap
gestolen.

Verkeersborden
opgeblazen
Aalsmeer - Vorige week zijn
op de Uiterweg twee verkeersborden opgeblazen met
(zwaar) vuurwerk. Ook deze
week heeft de politie een groot
aantal meldingen gehad over
overlast door vuurwerk. Er zijn
harde klappen gehoord in onder andere Oosteinde en Kudelstaart. De politie brengt alle
overlast-gebieden in kaart en
gaat hier extra controles houden. Overlast door vuurwerk
melden kan via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.

Aalsmeer - Op dinsdag 18 februari rond half één in de middag kreeg de politie een melding dat op de Uiterweg vanuit een zwarte Mercedes Vito
bus gereedschap tegen (te) lage prijzen werd aangeboden.
Agenten zijn gelijk poolshoogte gaan nemen, maar de bestelbus is niet meer aangetroffen. Aangeraden wordt vooral geen gereedschap of goederen vanuit auto’s aan te schaffen. Veelal zijn dergelijke spullen afkomstig van diefstal. Er
loopt een onderzoek.

Fietsster
gewond na
botsing
Kudelstaart - Op dinsdag 18
december iets voor half elf in
de ochtend heeft een aanrijding plaatsgevonden in de Madame Curiestraat. Een automobilist hoorde een klap en zag
een oudere dame op de grond
liggen. Zij was met haar elektrische fiets tegen de auto gebotst. Er loopt een onderzoek
door de politie naar de toedracht van het ongeval. De
vrouw had geen zichtbaar letsel, maar is voor onderzoek per
ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd.

Bekeuring voor
teveel alcohol

Aalsmeer - Even voor twee uur
in de nacht van vrijdag 14 op
zaterdag 15 december is een
inwoner betrapt op rijden onder invloed van alcohol. In de
Hornmeer is de ietwat slingerende auto tot stoppen gemaand door de politie. De bestuurder blies 495 Ugl., kreeg
een rijverbod van 5 uur en een
boete van 559 euro.

Flinke schade na botsing
Aalsmeer - Donderdag 13 december omstreeks half negen in de
avond zijn op de kruising Machineweg en de Catharina Amalialaan
twee auto’s met elkaar in botsing
gekomen. Eén van hen kwam tot
stilstand tegen een lantaarnpaal,
de ander eindigde tegen een brugsproken door Clemens Cornielje, leuning bij de sloot. Door de harde
de langstzittende cvdK van Ne- klap waren van beide auto’s de airderland, Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Zafer Yur- van het Sociaal en Cultureel Plandakul, vice-voorzitter van PS.
bureau, ging in op de relatie tussen bestuur en burger. Hij constaIntegriteit en kwaliteit
teerde dat leven in vrijheid vraagt
Ter ere van het afscheid van Rem- om verbinding. “En verbinding
kes vond voorafgaand aan de vraagt om dialoog. Alleen dan is
vergadering van Provinciale Sta- er sprake van een goed en inteten het symposium ‘Integriteit en ger bestuur.”
de kwaliteit van het openbaar bestuur’ plaats. Minister-president Eigen verantwoordelijkheid
Mark Rutte typeerde Remkes bij Johan Remkes besloot het symde opening als “authentiek”. Aan- posium met de woorden: “Luistesluitend beschouwde emeritus ren, praten, de dialoog aangaan
hoogleraar Herman Pleij de in- en begrip opbrengen zijn essentegriteit en de kwaliteit van het tieel. Maar dat wil niet zeggen dat
openbaar bestuur in historisch je iedereen die roept, automaperspectief. Hij ziet in het on- tisch moet volgen. Als volksvertederwijs het nieuwe “oplaadpunt” genwoordiger en bestuurder heb
voor normen en waarden in Ne- je een eigen verantwoordelijkderland. Kim Putters, directeur heid. En die moet je nemen.”

Provincie neemt afscheid
van Johan Remkes

10 Zilveren vrijwilligers
bij de kinderboerderij

Verkeersbord
omver gereden

Verkoop vanuit
bestelbus

Haarlem - Provinciale Staten van
Noord-Holland namen op maandag 17 december tijdens een buitengewone Statenvergadering
afscheid van commissaris van de
Koning Johan Remkes. Namens
Provinciale Staten (PS) keken de
Statenleden Xander de Uyl en
Bram van Liere terug op de 8 en
half jaar van Remkes als commissaris van de Koning (cvdK). Zij
spraken hun waardering en dank
uit voor de wijze waarop hij deze
rol heeft vervuld. Beide Statenleden noemden Remkes “zeer benaderbaar”.
Gouden provinciepenning
Remkes ontving tijdens de vergadering uit handen van gedeputeerde Elisabeth Post de gouden provinciepenning. Zij noemde Remkes “iemand met een
groot hart”. Ook werd hij toege-

bags open gegaan. Een ambulance is opgeroepen voor een van de
inzittenden. Na onderzoek hoefde deze persoon niet mee naar
het ziekenhuis. Beide bestuurders
hebben verklaard elkaar over het
hoofd te hebben gezien. De beide auto’s zijn zwaar beschadigd en
moesten weggesleept worden.
Foto: VTF / Laurens Niezen
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Kerstverhaal door Gerard Zelen

Engelenhaar
Aalsmeer - Terwijl grote witte sneeuwvlokken,
tollend en jagend door de lucht, achter elkaar
aan zitten, droomt het meisje Lubka in haar
warme bedje al van de komende kerstdagen.
De tijdloze rust die er altijd heerst in het pittoreske dorpje waar ze woont, maakt eens per
jaar rond de kerstdagen plaats voor grote algemene opwinding. Ook dit jaar. Van heinde en
ver komen de inwoners vanuit de omliggende dorpjes de opgetuigde kerstetalages bekijken, maar vooral beoordelen: Welke winkel zal
nu weer de mooiste etalage hebben? Eigenlijk
staat de uitslag, net zoals de voorbijgaande jaren, al vast: ‘Petit Gateau’ oftewel in smakelijke
vrijheid vertaald: ‘Klein Taartje’. Mevrouw Fier
met haar patisseriewinkeltje verzaakte nooit.
Integendeel. Ze gaat zelfs zo ver, dat ze speciaal voor deze jaarlijkse traditie de ‘top’-etaleur
uit de grote stad laat komen, om de kerstetalage van haar ‘Petit Gateau’ er zo spectaculair
mogelijk uit te laten zien. Niemand, maar dan
ook niemand in het dorp kan ooit aan haar tippen. Meneer Spul, die zijn winkeltje tegenover
‘Petit Gateau’ heeft, is al helemaal geen concurrent. Eigenlijk is het een winkeltje van niks.
Meneer Spul verkoopt er alleen maar afgedankte rommel van anderen. In de volksmond
wordt zijn winkeltje spottend ‘Raar spul’ genoemd. De oude meneer Spul doet nooit mee
met dit soort wedstrijden. Het enige wat hij
doet, is het neerzetten van een ‘ónverkoopbare’ stenen engel in zijn etalage. Met een afgebroken rechtervleugel en overal beschadigingen, is meer Spul al bij voorbaat letterlijk vleugellam om voor de hoofdprijs mee te kunnen
doen. Immers in deze harde wereld is het alleen maar de ‘volmaakte’ die in prijzen kan vallen. Plots schiet Lubka wakker. Het is net of er
telkens iets tegen haar raam tikt. Nieuwsgierig kruipt ze naar het voeteneind van haar bed,
en schuift het roze gordijntje opzij. Verrast en
verbaasd ziet ze nu dat de buitenwereld helemaal wit geworden is. Gezeten op haar knietjes, volgt ze met haar wijsvingertje de kleine
witte sneeuwvlokjes die langzaam druppelend
langs het glas naar beneden glijden. Terwijl de
sneeuw gestaag uit de loodgrijze lucht valt, is
mevrouw Fier in alle vroegte al druk in de weer
om de stoep voor haar winkeltje sneeuwvrij te
maken. Lubka kijkt vanaf de overkant geamuseerd toe naar haar overijverige buurvrouw.
Iets verderop bij het winkeltje ‘Raar spul’ is het
nog aardedonker. Het levensritme van meneer
Spul zit al jaren verscholen in de tijdloze rust
van het dorpje zelf.
Tijd! Er is haast geen tijd meer! Nog twee dagen en dan is het Kerst! IJsberend loopt mevrouw Fier zenuwachtig heen en weer voor
het etalageraam en ziet dat de sneeuw steeds
heviger naar beneden komt. ‘Waar blijft mijn
etaleurtje? Overmorgen moet mijn kerstetalage klaar zijn.’ De sneeuwbuien die onophoudelijk het dorpje, maar vooral de wegen eromheen teisteren, brengen mevrouw Fier in grote paniek. Als het zo doorgaat, worden de wegen onbegaanbaar en is het dorpje van het
kleine meisje Lubka, mevrouw Fier en meneer
Spul helemaal op zich zelf aangewezen. Eigenlijk is dat nu al een beetje het geval. Jaar in jaar
uit trekken steeds meer jonge mensen weg
uit het dorpje om naar de grote stad te gaan.
Steeds meer winkels moeten daarom noodgedwongen hun deuren sluiten. Alleen een enkele bakker of een kruidenier blijft achter. Mevrouw Fier zal het wel iets langer kunnen uitzingen met haar ‘Petit Gateau’-winkeltje. Immers bij vrijwel elke gemeentelijke of ambtelijke hoogtijdag mag mevrouw Fier komen opdraven met haar specialiteiten. Er wordt dan
beslist niet op een lekkernij gekeken. Schalen
vol worden het plaatselijke gemeentehuis in
gesjouwd, om later weer via de notabele, dikke buiken huiswaarts te keren. Zelfs hier in het
kleine verscholen dorpje waar Lubka woont,

manifesteert zich de welvaart en vraatzucht
selectief. Maar eerlijk is eerlijk, wie kan er nu
afblijven van de gelukzalige kleine minimini’s: taartjes vol met de oneindig verschillende smaken en kleuren. En welke gezagsdrager in het dorpje wordt niet boterzacht van de
opgediende madeleines. Ze zijn niet te weerstaan, als ze gevuld zijn met onder andere vanille, chocolade, bosbessen, pistache en verse
kersen. De zilveren schalen met de macarons,
eclairs en de quiches van mevrouw Fier gaan
fier van hand tot hand, en daar is geen weegschaal tegen bestemd, zelfs niet bij de altijd gematigde burgemeester van het dorpje: ‘Vooruitgang is goed, maar de horizon moet zichtbaar blijven.’ Helaas bestaat er voor mevrouw
Fier maar één horizon: ‘Petit Gateau’. ‘U moet
nu komen, anders hoeft u nooit meer mijn
kerstetalage te verzorgen.’ Aan de andere kant
blijft het even stil. Natuurlijk wist de heer Smuk
maar al te goed hoe mevrouw Fier in elkaar zat
als ze haar zin niet kreeg. ‘Oké, oké, mevrouw
Fier, ik ga mijn best doen om vandaag nog bij
u te zijn. Ik ga snel al mijn tierelantijntjes bij elkaar zoeken, zelfs uw geliefde engelenhaar zal
niet ontbreken. Ik beloof het u, ik kom er met
spoed aan.’ Opgelucht pakt mevrouw Fier haar
bezem en veegt haar stoepje verder schoon.
Ergens ver weg, verscholen achter de stapels
oude streekromannetjes, tikt een afgedankte
koekoeksklok zijn secondes weg. Soms slaat
hij een tel over, maar voor meneer Spul maakt
dat niet meer uit. Elke tik is meegenomen. Ooit
zal de statige klok bij iemand hebben gehangen, wachtend op het vogeltje dat naar buiten kwam. Alle tijden heeft het beestje overleeft. Goede en de slechte tijden. Maar een
ding werd de koekoeksklok fataal: het grijpgrage handje van Keesje, toen hij het vogeltje
vroegtijdig wilde bevrijden uit zijn huisje. De
gang naar ‘Raar spul’ was ingezet. ‘Hang daar
maar op, met de tijd komt er wel iemand voor.’
Steeds minder windt meneer Spul zich op
over de tijd. De meeste gekregen klokken die
er verspreid hangen, zwijgen al jaren. Precies
om negen uur, wanneer de klok de grootste
moeite heeft om de secondes weg te tikken,
schrikt hij wakker. Weer een nieuwe dag. Nou
‘nieuw’.... tussen al deze ouwe zooi, is het misschien wat te veel gezegd, maar meneer Spul
doet het er in zijn eentje al jaren mee. Elke ochtend botst hij als hij het hoekje naar zijn winkelruimte omloopt, steevast tegen een grote
stenenengel op. Eigenlijk staat hij er jaren in de
weg. Maar weg doen is een ander verhaal. De
stenen engel bleek onverkoopbaar. Wie wilt er
nu een engel met maar één vleugel. Niemand
toch? Ja, of het moet het kleine meisje Lubka
zijn. Heel vaak, na schooltijd, komt ze bij meneer Spul koekeloeren naar leuk raar spul. Toen
de engel er voor het eerst stond, schrok Lubka zich een hoedje en deinsde achteruit. ‘Wie
is dat?’ Meneer Spul had vriendelijk geglimlacht en hij streelde haar door haar engelenhaar: ‘Iedereen heeft een engelbewaarder nodig.’ Straks na het eten, zal de stenenengel met
zijn gebroken vleugel door meneer Spul naar
de etalage worden gesjouwd. Elk jaar blijft het
voor meneer Spul weer een hels karwei. Niet
alleen om het gewicht van het beeld, maar
vooral om ermee tussen alle spullen die in hij
in zijn winkel heeft uitgestald door te komen.
Hoofdschuddend en verongelijkt kijkt mevrouw Fier naar de nog besneeuwde stoep bij
‘Raar spul’ aan de overkant: ‘Hoe kunnen de
mensen nu veilig boodschappen doen, zonder te vallen?’ Ach, bij meneer Spul zal het
met klanten wel zo’n vaart niet lopen. Wie
koopt er tegenwoordig oude spullen van en
ander? Nee, haar patisserie ‘Petit Gateau’ met
al zijn lekkernijen had een vast klantenbestand opgebouwd. Zelfs vanuit de grote stad
kwamen ze speciaal bij haar in de winkel hun

zoetigheden kopen. Mevrouw Fier had het
zelfs na veel ‘lobbywerk’ voor elkaar gekregen dat ze in de regionale VVV-gids werd opgenomen en de advertentie in het grootste
dagblad van de omgeving had haar ook geen
windeieren gelegd. Kortom, nu nog de kerstetalagewedstrijd winnen en ze zou wereldberoemd worden in haar land of zelfs misschien
wel in de hele wereld!
Lubka’s moeder kust haar liefdevol op het
voorhoofd en zwaait haar uit. ‘Na school direct naar huis komen hoor!’ Vliegensvlug verdwijnt Lubka om de hoek. Wat haar moeder
niet weet, is dat ze elke ochtend voor schooltijd even snel langs meneer Spul rent en hem
dan snel groet. Terwijl het belletje schel rinkelt,
duwt ze de voordeur van ‘Raar spul’ half open:
‘Hallo meneer Spul, bent u wakker?’ Lachend
komt hij dan tevoorschijn en kijkt het kleine
meisje aan: ‘Ja ja, ik ben open! Tot vanmiddag,
dan komt je toch nog langs?’ Natuurlijk komt
Lubka voordat ze naar huis gaat vanmiddag
nog koekeloeren bij ‘Raar spul’. Geen dag slaat
ze over. Tevreden huppelt ze naar school.
Als er een knalgeel bestelwagentje met in rode letters Interieur Decoratie bij haar winkeltje stilstaat, haalt mevrouw Fier opgelucht
adem. Meneer Smuk is er! Nadat hij letterlijk
met opendeur is ontvangen, haast hij zich om
al zijn blinkende kerstspullen zo snel mogelijk
naar binnen te krijgen. In de haast verliest hij
enkele strengetjes los engelenhaar, die naar
de overkant waaien en voor de stoep van ‘Raar
spul’ blijven liggen. In de commotie heeft mevrouw Fier dat gelukkig niet gezien, integendeel ze valt van de ene verbazing in de andere en de vreugde kreten van haar zijn dan ook
niet van de lucht: ‘Oh kijk eens, wat een mooie
glazen kerstballen en die witte strikken!’ Meneer Smuk, die zijn naam meer dan eer aan
doet, kijkt haar vol trots aan: ‘Allemaal rechtstreeks vanuit Parijs en alleen voor uw!’ Nu wist
mevrouw Fier het zeker. Haar ‘Petit Gateau’
zou opnieuw gaan winnen dit jaar. De kranten
zouden er vol van staan. Haar taartjes worden
steeds maar groter en groter. Het leven van
mevrouw Fier zat vol geluk en taartjes.
Voorzichtig omklemt meneer Spul haar in zijn
liefdevolle wurggreep. Scharrelend tussen de
spullen door, schuifelt hij met haar naar het
raam. Hij ademt zwaar. Als hij opkijkt, bolt er
een traan op in de hoek van zijn oogkas. Goddank, ze staat er weer. Zijn engel. Vermoeid
van het sjouwen met het stenen beeld, ploft
meneer Spul neer op een doorgezakte semi
leren bankstel, dat al eeuwen als uitkijkpost
voorin de etalage staat. Ontelbare uren heeft
hij er op doorgebracht. Met weemoed denkt
hij terug aan de tijd dat de dorpsbewoners bij
hem, niet alleen hun afgedankte spullen kwamen brengen, maar ook hun persoonlijke verhalen. Alles lieten ze bij ‘Raar spul’ achter op
de planken. De spullen zijn onverkoopbaar
geworden en hun herinneringen zijn verstoft
in de tijd. Maar nu is alles anders. Iedereen
is vertrokken. Hun achtergelaten spullen bij
hem zijn onverkoopbaar. Wat zijn herinneringen nog waard? Langzaam sluit hij zijn ogen.
Meneer Spul slaapt.
Lubka herinnert zich nog goed haar allereerste ontmoeting met het winkeltje ‘Raar spul’ en
meneer Spul. Met haar neusje tegen het etalageraam gedrukt, tuurde ze minuten lang naar
binnen. Zoiets had ze nog nooit gezien: Een
oude kinderwagen tussen stapels boeken en
verderop oude radio’s en zelfs complete herenkostuums hingen er. Terwijl Lubka in gedachte alles in zich opnam, kreeg meneer Spul het
kleine meisje in de gaten. Terwijl hij zijn winkeldeur op een kiertje opende sprak hij haar aan:
‘Je mag wel binnenkomen hoor.’ Verbaasd keek

Lubka meneer Spul aan. Het was hun eerste
contact. ‘Je bent mijn eerste klant in mijn nieuwe winkeltje. Hoe heet je?’ ‘Lubka.’ ‘Als je wilt,
mag je best even binnen kijken, er is genoeg te
zien.’ Niet lang daarna liep Lubka opgewonden
van alles wat ze zag door het winkeltje. Het
ene was nog mooier dan het ander. ‘Niet alles
is hier meer nieuw, maar wel heel. Kijk daar heb
ik mijn werkplaatsje. Ik repareer de meeste dingen zelf.’ Plotseling staat Lubka stil en vergaapt
zich aan een groot stenen engelenbeeld. ‘Waar
komt hij vandaan?’, vraagt Lubka nieuwsgierig.
‘Niemand weet het. Op een dag stond hij op
een ochtend flink gehavend, met een gebroken vleugel voor mijn winkeltje.’ Lubka keek
meneer Spul aan: ‘Iemand moest hem zeker
kwijt.’ ‘Ach, mensen gooien vaak veel te snel
spullen weg. Als het maar even beschadigd is
en niet meer mooi genoeg, heeft het voor ze
afgedaan.’ ‘Zielig voor de engel,’ vond Lubka.
En zo werd hun eerste ontmoeting ook gelijk
een denkwaardige, die Lubka en meneer Spul
nooit meer zouden vergeten. Ze werden vrienden voor het leven.
Het geluid van het schelle belletje bij de voordeur, doorbreekt de stilte in ‘Raar spul’. Niemand kijkt ervan op. Zelfs de kop van het
hert met het enorme gewei als jachttrofee,
kijkt met zijn reebruine ogen doods voor zich
uit. De schorre koekoeksklok tikt monotoon
de tijd weg. Lubka loopt op haar tenen naar
de slapende meneer Spul. In de verte ziet ze
dat de etaleur nog steeds druk bezig is met
de kerstetalage. Die blinkt nu al de winkel uit.
Mevrouw Fier staat er met haar armen over elkaar trots en tevreden naar te kijken. Ineens
voelt Lubka het bosje engelenhaar, dat ze zojuist gevonden had in haar jaszak zitten. Lubka krijgt een idee. Zo stil mogelijk, om meneer
Spul niet wakker te maken, schuift ze een hoge bruine barkruk in de etalage. Buiten blijft
een passerende vrouw nieuwsgierig stilstaan
voor het etalageraam. Voorzichtig klimt Lubka op de wankele barkruk. Het engelenhaar
hangt losjes in haar andere hand. De kruk
wiebelt alle kanten op. ‘Pas op, meisje!’, roept
een man, die naast de oude vrouw is komen
staan. Gelukkig kan Lubka zich nog net aan
een oude parasol, die in de hoek van de etalage staat, vast grijpen. Meneer Spul slaapt onverstoorbaar door al het rumoer in zijn ‘Raar
spul’ heen. ‘O, kijk!!’ Op het moment dat Lubka de gouden engelenhaar om het stenen gehavende hoofd van de engel drapeert, gaat
er een schok van opwinding door de mensen
buiten heen. Er verschijnt een heuse, mysterieuze glimlach op het gezicht van de stenen engel. Met het goud golvend engelenhaar om haar hoofd, straalt de stenenengel
als nooit te voren. Het lijkt zelfs wel of ze licht
geeft. Als je er zelf niet bij bent geweest, zal
je het ook nooit geloven... Als meneer Spul
zijn ogen opent, ziet hij bij de engel dezelfde
betoverende glimlach weer als waarmee zijn
vrouw hem lang geleden wist te verleiden
voor een verder leven met elkaar. ‘Ze komt me
eindelijk halen’ Uit zijn oogkas rolt een traan.
Buiten klinkt applaus op van toegestroomde
mensen en zelfs de etaleur meneer Smuk is er
op afgekomen: ‘Het is een wonder. Zo mooi is
de kerstetalage bij ‘Petit Gateau’ nog nooit geweest!!’ ‘Dit is de mooiste etalage van het hele
dorp!’, roepen de mensen. Binnen schudt Lubka zachtjes tegen de schouder van de oude
man: ‘Meneer Spul, meneer Spul, wakker worden.’ Maar het blijft stil... En dan begrijpt Lubka het. Ontroostbaar en vol verdriet omklemt
ze de magere armen van haar grote vriend.
De etaleur schiet bij ‘Raar spul’ naar binnen en
legt zijn hand troostend op haar frêle schoudertjes. ‘Kom.’ Opeens richt het kleine meisje zich op en ze wijst naar boven: ‘Kijk, kijk!’
Langzaam vliegt de engel weg, met in zijn armen meneer Spul. Ze zijn op weg naar huis.
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Rondje kerstsfeer in Aalsmeer
Aalsmeer - De grote kerstboom met lichtjes voor het
gemeentehuis straalt, in de diverse winkelstraten en -plei-

nen is kerstverlichting opgehangen, etalages en winkels zijn sfeervol ingericht en
vast dat in veel huishoudens

de kerstboom met lichtjes de
kamer opsiert. Meer en meer
worden ook tuinen en huizen aan de buitenkant om-

getoverd tot lichtpareltjes.
Een foto-rondje kerstsfeer in
Aalsmeer!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

36

20 december 2018

kinder- en jeugd

krant

dere lettertekens - is een taal die
de meeste klanken van de wereld kent en is een poëtische taal.
Wanneer er vijf aanmeldingen
zijn, gaat zij starten. Over hoe de
huur een volgend seizoen moet
worden gerealiseerd wordt hard
nagedacht. “Wij hopen dat mensen met ons mee willen denken.”
(Belangstellenden voor de Arabische taalles kunnen mailen naar
nalkarmo1985@gmail.com).

Vier jaar geleden gevlucht uit Aleppo, Syrië

Mohamed, Nisrin, Sedra, Ali en Nour
wonen nu veilig in Kudelstaart
Kudelstaart - Vier jaar geleden
kwam Mohamed Alhussein vanuit Syrië (Aleppo) naar Nederland. Over zijn zes dagen durende
bootreis op woelige wateren kan
hij nog steeds niet praten. Het is
te heftig. Hij overleefde de reis,
kwam in Italië aan en is via Frankrijk en België per bus en trein uiteindelijk in Nederland terecht gekomen. Zoals de meeste vluchtelingen heeft Mohamed zijn geboortegrond niet op vrijwillige
basis verlaten. Hij had geen enkele keuze; Wilde hij en zijn gezin een kans maken om in leven
te blijven, was er maar één uitweg
mogelijk; alles achterlaten en
vluchten! Op zoek naar een land
waar hij zijn kinderen; dochter Sedra (13) zonen Ali (11) en Nour (7)
en vrouw Nisrin een veilige toekomst kon geven. Het vluchten
deed hij samen met de broer van
zijn vrouw. ‘Wij hadden gehoord
dat Nederland een goed en veilig land is, de mensen er aardig
zijn en dat Nederland een land is
waar gezinshereniging mogelijk
is.” Want Mohamed had maar één
verlangen; zijn gezin zo snel mogelijk naar Nederland zien te krijgen. Toch moest de familie daar
nog acht maanden op wachten.
Maanden waarin Mohamed vijf
keer verhuisde naar steeds weer
een ander AZC (Asielzoekers centrum) Dochter Sedra vertelde een
paar weken geleden hoe zij haar
vader heeft gemist in de tijd dat
hij voor zijn familie op zoek was
naar een veilige plek. “Ik kwam uit
school en mijn vader was er niet
meer. Mijn vader betekende zoveel voor mij en ineens was hij
verdwenen. Wij wisten niet waar
mijn vader was en of hij nog leefde.” Er vloeide in die tijd heel veel

tranen in een omgeving die inmiddels geheel verdwenen is. Kapot geschoten door de vijand.
Studeren in veilige omgeving
“Daar had ik alles en hier heb ik
niets.” In de ogen - de spiegel van
de ziel - is het verdriet onmetelijk. Met niets wordt bedoeld alle dierbare - tastbare - herinneringen die door oorlogsgeweld
zijn verdwenen. Het besef dat
hier kansen liggen om met hard
werken weer een toekomst op
te kunnen bouwen, leeft echter
heel sterk. Zowel Mohamed als Isrin hebben zich de Nederlandse
taal eigen gemaakt. Het echtpaar
ging zes maanden naar school
en voor Mohamed was het werken met een groep Nederlanders
in de bouw een prima leerschool.
Nisrin bezoekt ook het taalcafé in
de bibliotheek. Sedra volgt middelbaar schoolonderwijs, Ali en
Nour zitten beiden op de OBS Kudelstaart. Het contact met de buren is plezierig. Een mooi bewijs
hiervan is dat de buurman op een
dag tegen Mohamed zei: “Waarom zit jij thuis?” Hij hielp Mohamed aan een baan bij Burgers
Bouwbedrijf in Kudelstaart waar
de familie ook woont. Inmiddels
heeft Mohamed een eigen vervoersbedrijf. Zijn vrouw Nisrin zij heeft geschiedenis gestudeerd
en was in Allepo docente - geeft
nu Arabische les aan kinderen.
Studeren wordt gezien als een
weg voor de toekomst. “Iedereen
heeft een droom; onze droom is
dat onze kinderen kunnen studeren in een veilige omgeving. Onze kinderen beseffen dat wij voor
hen gevlucht zijn. Daarom zullen
zij er alles aan doen om hier een
bestaan op te bouwen.”

Arabische les
“Onze familie zit over heel Europa en in Turkije verspreidt, de
grootouders wonen nog in Syrië.
Thuis spreken wij Arabisch, maar
wij merken dat onze kinderen die onderling Nederlands spreken - zij denken in het Nederlands - hun moedertaal gaan vergeten. Wij willen dat zij de tradities van ons land, religie en onze
moedertaal in ere houden.” Daarom geeft Nisrin samen met Dunya, FatiNa en Raja iedere zondag
van 11.00 tot 14.00 uur Arabische
les aan 16 kinderen afkomstig uit
Ghana, Marokko en Syrië. Vanaf
januari worden deze lessen - met
financiële ondersteuning van de
gemeente - gegeven in De Oude Veiling. Nisrin zou ook graag
Aalsmeerders Arabisch willen leren. De lessen zijn als volgt opgebouwd: De eerste groep leert
de betekenis van de letters. De
tweede groep leert schrijven en
lezen. De derde groep grammatica. Arabisch - dat wordt geschreven van links naar rechts en in an-

Verbinden
Uit het prettige gesprek springt
naast de wens een veilige toekomst voor de kinderen een andere wens naar voren en dat is
het verbinden van de verschillende culturen om zo uit respect
voor elkaar in vrede te kunnen leven. Daarom is de familie ook zo
blij met het contact met de buren en met school waar zij kunnen vertellen welke tradities - zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest voor hen van grote waarde zijn.
Nee, thuis vieren zij geen Sinterklaas maar natuurlijk doen de kinderen op school mee met surprises en gedichten maken. Worden
er thuis hapjes gemaakt om mee
te nemen naar school voor het
kerstfeest.
Prettig en veilig
Met niets, helemaal niets en een
hoofd vol verdriet voor degenen
die achterbleven, de deplorabele toestand van het land dat je
gedwongen hebt moeten verlaten, terecht te komen in een land
waar je niemand kent, je de taal
niet begrijpt, een andere cultuur
heerst. Hoe zou je dan zonder de
hulp van sociale instanties kunnen, die je helpen aan een huis,
aardige mensen waarvan je kleding, meubels en goede raad
krijgt. Je in contact komt met
Aalsmeer over Hoop waardoor
je weer mensen van allerlei culturen en verschillende afkomst
leert kennen. Mohamed en Nisrin
lijken samen met hun kinderen
hun plek gevonden te hebben in
een prettig en veilig Kudelstaart.
Zij willen deel uit maken van een
gemeenschap met belangstelling
en begrip voor elkaar. Dan heeft
het leven hen toch nog iets goeds
gebracht.
Janna van Zon

Danswedstrijd in Uitgeest

Eerste plaats voor Dean
van Dance Improvement
Aalsmeer - Dean Gijsen (13)
danst nu twee jaar bij Dance Improvement en heeft al meerdere keren met succes meegedaan aan een danswedstrijd. Dean durft het aan om alleen op het
podium te staan en de zeer kritische jury te overtuigen van zijn
skills. Vorig weekend wist hij zich
naar de eerste plaats te dansen
bij een wedstrijd van UDO in Uitgeest. Deze organisatie biedt de
danser de kans om zich te kwalificeren voor het NK, EK en zelfs het
WK. Dean nam het in deze wedstrijd op tegen dertig andere dansers op niveau. En in deze categorie Solo’s tot en met 14 jaar sleepte hij de nodige punten én een
prachtige beker in de wacht.

sum waar zij de opleiding Media
Design volgt. Voor het vak Ondernemerschap kreeg zij de opdracht om met twee andere studenten op diverse levels (communicatie, verbindingen leggen,
organiseren en geld verdienen)
een bedrag van 512 euro bij elkaar te werken, het geld zou bestemd worden aan een goed
doel. Daphne wist, als zeer enthousiaste danser, al snel voor
welk goede doel zij zich wilde
inzetten en zij besprak met haar
klasgenoten om geld in te zamelen voor Dance for Lyme. Samen met Jasmina, danscoach en
mede-eigenaar van DI, bespraken zij de betrokkenheid van de
dansschool en omdat één van de
dansers van het eerste uur, DeniDance for Lyme
se Robijns die op jonge leeftijd bij
Dance Improvement is nu ruim ‘juf Jasmina’ haar danscarrière be5 jaar een begrip op dansgebied gon en nu al jarenlang vecht tevoor Aalsmeer en omstreken. De gen de ziekte van Lyme, wilde DI
dansschool timmert lekker aan hier graag belangeloos aan meede weg met veel leuke activitei- werken.
ten. De dansschool draagt ook Het lukte Daphne en haar klashaar steentje bij aan het goede genoten met het organiseren
doel. Onlangs organiseerde dan- van workshops, de pubquiz, het
ser Daphne Molleman een heuse verzorgen van alle contacten én
pubquiz. De gezellige quiz-avond het versturen van betalingsvermet leuke, soms zelfs zeer pittige zoeken (via Tikkie) aan deelnevragen en leuke prijsjes was een mers van deze evenementen om
afsluiting voor haar schoolpro- een totaalbedrag van 522,35 euject. Daphne zit in het examen- ro voor Dance for Lyme, Stichting
jaar van het MBO College Hilver- Tekenbeetziekten te realiseren.

Diverse activiteiten voor alle leeftijden

Tweede Kerstdag vieren
in het Amsterdamse Bos

Amstelland - Kom tweede Kerstdag vieren in en bij De Boswinkel
en geniet van allerlei activiteiten,
een hapje en een drankje. De Boswinkel is open van 10.00 tot 17.00
uur en de toegang is gratis. Binnen kan de tentoonstelling ‘Gastarbeiders en gelukszoekers’ bezocht worden. Een tentoonstelling voor jong en oud over dieren
ze dag. Je kunt tussen 10.00 en 10.00 tot 13.00 uur. De tijden voor die hier van oorsprong niet thuis
12.30 uur sporten en tussen 10.30 het banenzwemmen zijn hetzelf- horen. De tentoonstelling is op
en 15.30 uur zwemmen.
de als tijdens de gewone weken. de bovenverdieping van de BosAlleen op maandag stopt het ba- winkel en is gratis te bezoeken.
Vrijzwemmen
nenzwemmen om 16.00 uur. Het Maak samen met de boswachIn de kerstvakantie van zaterdag rooster van de sportgroepen, Ba- ter een frisse wandeling en wan22 december tot en met zondag by & Peuterzwemmen en zwem- del het eten van eerste Kerstdag
6 januari zijn er extra veel mo- lessen is te vinden op de website er al wat af om 13.00 uur of om
Aalsmeer - De kerstvakantie menwerking tussen ESA en Team menten waarop iedereen kan ko- en in de app. Op Eerste Kerstdag 15.00 uur. Tijdens de uitbuikwanstaat voor de deur en dat bete- Sportservice bekrachtigen met men spelen in het water. Er wor- (dinsdag 25 december), Tweede deling vertelt de boswachter van
kent dat er weer volop activitei- een kort officieel moment. Van- den dan spelletjes georganiseerd, Kerstdag (woensdag 26 decem- alles over het winterse bos. Geten zijn in Zwembad De Water- af januari houdt Team Sportser- er klinkt gezellige muziek en na- ber) en Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 schikt voor het hele gezin. Koslelie, Sporthal De Waterlelie en vice Aalsmeer namelijk kantoor tuurlijk liggen er speelmaterialen januari) is het zwembad gesloten. ten zijn 5 euro per persoon. De
sporthal De Proosdijhal. Zo zijn in Sportcentrum De Waterlelie. in het water. Recreatief zwemmen
wandeling start in de Boswinkel.
er extra veel momenten waar- Vrijdag 4 januari vindt een Sport kan op: zaterdag van 12.30 tot Cursus AquaLine
Aanmelden is verplicht en kan via
op je kunt vrijzwemmen en in & Spelinstuif plaats in Sporthal De 14.30 uur, zondag van 10.00 tot Sportief en gezond het nieu- 020-5456100 of via www.amsterde sporthallen worden Sport & Proosdijhal in Kudelstaart. Ook 13.00 uur, maandag van 10.30 tot we jaar beginnen? Doe mee aan damsebos.nl. Verder kan deelgeSpelinstuiven georganiseerd. De hier kunnen de kinderen klim- 14.30 uur, woensdag van 10.30 de twaalf weken durende cur- nomen worden aan de wintereerste vindt plaats op woensdag men, klauteren, springen op het tot 15.30 uur, donderdag van sus AquaLine, een combina- speurtocht tussen 10.00 en 15.00
2 januari. Kinderen kunnen ko- springkussen en meedoen aan al- 12.00 tot 14.30 uur en vrijdag van tie van voedingsadvies en (on- uur. Struin door het koude winmen springen, klauteren, rennen lerlei activiteiten. De instuif is van
beperkt) zwemmen. De cursus terlandschap en zoek naar veren meer in Sporthal De Waterlelie 9.30 tot 12.00 uur voor kinderen
start op donderdag 17 januari schillende manieren van overaan de Dreef. Of doe mee aan de van 4 tot en met 12 jaar. Entree is
en de kosten zijn 275 euro. Aanworkshop Pimp je Water. De in- 4 euro (begeleiders zijn gratis).
melden en meer informatie: restuif is van 10.00 tot 12.30 uur en
ceptie Sportcentrum De Waterde entree is 4 euro. Alle kinderen Combi-ticket
lelie (0297-322022). Deze cursus
van 4 tot en met 12 jaar zijn wel- In Sportcentrum De Waterlelie
wordt mede georganiseerd door
kom (begeleiders zijn gratis). De kunnen kinderen op woensdag 2
DeliLine Gewichtsbegeleiding.
instuif wordt georganiseerd in sa- januari meedoen aan de Sport &
Meer informatie over de activiteimenwerking met Team Sportser- Spelinstuif en vrijzwemmen voor
ten, openingstijden en tarieven
vice. Om 11.00 uur zal wethou- slechts 6 euro. Dit speciale comvan De Waterlelie is te vinden op:
der Robbert-Jan van Duijn de sa- bi-ticket is alleen geldig op dewww.dewaterlelieaalsmeer.nl.

Diverse activiteiten voor jeugd

Zwemmen en sporten in
de Kerstvakantie

winteren in het Bos. Duur is ruim
een uur. De kosten zijn 6 euro per
rugzakje, geschikt voor 4/5 personen. De borg is 10 euro, contant te voldoen. Rugzakjes zijn
in de Boswinkel af te halen. Of ga
op avontuur met kabouter Puntmuts. Het Boskabouterpakket
kost 7,50 euro en bestaat uit een
rugzak met kaboutermuts, loeppotje, kleurplaat en boskabouteropdrachten (Nederlands- en
Engelstalig). De boskabouteropdrachten kosten los 1,50 euro en
starten kan tussen 10.00 en 17.00
uur in de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.
Oliebollenwandeling
Kom met de boswachter wandelen op zondagmiddag 30 december om 14.00 uur. En sluit deze
winterboswandeling feestelijk af
met een oliebol. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Aanmelden
via 020-5456100 of via www.amsterdamsebos.nl. Kosten zijn 5
euro per persoon. Start van de
wandeling is bij de Boswinkel en
de wandeling is geschikt voor het
hele gezin.
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Kerstnacht vieren met
kinderen in de kerk
Kudelstaart - In de RK kerk Sint
Jan Geboorte zijn op maandagavond 24 december twee vieringen voor kinderen: Om 17.00
uur: Kindje wiegen. In deze viering voor de allerkleinsten wordt
een kersttoneelstuk gespeeld
door kinderen en worden bekende kerstliedjes gezongen. Dit
jaar stappen de kinderen in de
tijdmachine en gaan terug in de
tijd naar de geboorte van Jezus.

krant

Ruim 600 kerstkaarten ingeleverd!

De Zuidooster in actie
voor eenzame ouderen

Ook dit jaar is er een ‘echt’ kindje Jezus! In deze viering is geen liturgie en duurt ongeveer 30 minuten. Om 19.00 uur begint vervolgens de Kerstnacht Gezinsviering. In deze kindvriendelijke viering wordt ook het kersttoneelstuk gespeeld. Verder is in deze
viering wel liturgie en het kinderkoor verleent medewerking. De
viering duurt 60 minuten. Iedereen is van harte welkom.

Aalsmeer - Kerst vier je vaak samen met familie en/of vrienden.
Maar helaas geldt dit niet voor
veel ouderen. 1 Miljoen ouderen
in Nederland zijn eenzaam. Dit is
1 op de 4 ouderen! In iedere straat
woont dus wel een eenzame oudere, ook bij u. Zo’n 200.000 ouderen zijn zelfs helemaal alleen
met de feestdagen. Een kaartje in
de brievenbus van een vriendelijke onbekende betekent daarom
veel voor hen.
Door deze mensen een kerstkaartje te sturen, voelen zij zich
een beetje minder alleen. Het Nationaal Ouderenfonds en PostNL
nen van verbanden aanleggen en organiseren daarom samen een
wat je moet doen bij brandwon- kerstkaartenactie. Een actie die
de Kerstcommissie van OBS de
den.
Na dertien lessen was groep 8 Zuidooster een warm hart toeklaar voor het theorie/praktijk draagt!
examen. Tijdens het examen, af- Afgelopen week hebben alle
gelopen week, moesten de toch kinderen en hun leerkracht op
wel nerveuze leerlingen laten school een mooie kerstkaart gezien en vertellen wat ze hadden schreven. Ook thuis mochten
geleerd.
Gelukkig kon de examencommissie hen aan het einde van de middag meedelen, in samenzijn met
de uitgenodigde ouders, dat iedereen die deelgenomen had
aan het praktijkexamen geslaagd
was voor het Jeugd E.H.B.O. A.examen. Juf Jorie en juf Thea werden bedankt voor hun enthousiaste inzet en hun tijd. Het is fijn Aalsmeer - Maandagavond 24
om te weten, dat er in Aalsmeer december om 18.30 uur wordt
weer nieuwe jeugd E.H.B.O.-ers met jong en oud het kinderkerrondlopen, die als het nodig is, de stfeest in de Oosterkerk gevierd.
benodigde Eerste Hulp kunnen Kinderen spelen het kerstspel:
‘Zeg, zullen we op weg gaan?’ en
bieden bij een ongeval.
de eigen kindernevendienstband
zal dit Kerstfeest begeleiden met
muziek en zang.
In de hele wereld vieren grote en kleine mensen de geboorte van Jezus. In veel landen wordt
gezongen en gesproken over
het Kind dat vrede brengt. In dit
Kerstspel gaan kinderen uit vier

Nieuwe jeugd E.H.B.O.’ers
op basisschool De Brug

Veel publiek bij uitvoeringen

Spetterende presentaties
bij Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Het eerste cursusblok
van Cultuurpunt Aalsmeer zit er
op. Afgelopen week hadden de
cursisten hun laatste les, die werd
afgesloten met een spetterende
presentatie. Onder het toeziend
oog van enthousiast publiek presenteerden de leerlingen wat
zij in het afgelopen cursusblok
hebben geleerd. Een paar keer
per jaar organiseert Cultuurpunt
Aalsmeer korte, oriënterende
cursussen. In lessen van 45 minuten werken de leerlingen in 9 weken toe naar een presentatie. Begin oktober startte het eerste cursusblok van het schooljaar. Basisschoolleerlingen uit Aalsmeer en
Kudelstaart volgden na schooltijd cursussen Gitaar, Keyboard,
DJ, Ontdek je talent op een instrument, Circus, Graffiti, Ballet
en Musical. Afgelopen week werd
iedere cursus afgesloten met
spetterende optredens, waarbij
zij aan ouders, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s lieten zien wat zij
in die negen weken geleerd hebben. De circusartiesten in de dop
lieten zien dat zij kunnen balanceren, koorddansen, bordjes in
de lucht houden en een leven-

de piramide vormen. De musicalleerlingen voerden een show
op in de theaterzaal van De Oude Veiling en er werd volop gespeeld op verschillende instrumenten bij de muzieklessen. Ook
de DJ- en balletlessen werden afgesloten met een uitvoering.
Ook meedoen?
Het tweede cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer start in de
week van 4 februari. De lessen
vinden plaats op diverse locaties
in Aalsmeer en Kudelstaart op
maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag in de naschoolse tijd.
Onder andere bij Solidoe Oostkroost, in de Place2Bieb en in
het vernieuwde pand van De Oude Veiling/Cultuurpunt Aalsmeer
aan de Marktstraat. Nieuw in dit
tweede cursusblok zijn de cursussen Yoga, Toetsen en snaren
en Ontdek je talent in een band.
Uitgebreide informatie over de
cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden op de website van het Cultuurpunt, evenals
het inschrijfformulier. De inschrijvingen gaan snel, wees er dus op
tijd bij!

Aalsmeer - Een van de vele activiteiten die op basisschool De
Brug plaatsvindt is om de grondbeginselen van de Eerste Hulp
Bij Ongelukken onder de knie te
krijgen. Heel bijzonder omdat
er niet veel scholen meer zijn in
Aalsmeer waar deze lessen nog
gegeven worden.
Wekelijks kreeg groep 8 les vanaf de zomervakantie. De kinderen
bestudeerden eerst hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt: de
bloedsomloop, het spijsverteringskanaal, de ademhaling, het
skelet en de huid. Dat is noodzakelijk als basiskennis.
Daarna kwamen diverse praktijkhandelingen aan de beurt. Zij beoefenden de stabiele zijligging,
wat je moet doen bij een verslikking en de noodvervoersgreep
van Rautek. Bij de lesstof behoren
de belangrijke vijf punten en ook
hoe je een wond behandelt, oefe-

Viering in de Oosterkerk

Kinderkerstfeest ‘Zeg,
zullen we op weg gaan’

Kennismaking voor jeugd 6 t/m 12 jaar

Wetenschap en techniek
in de bibliotheek
Amstelland - Kinderen van 6 t/m
12 jaar op een gave manier laten
kennismaken met wetenschap en
techniek. Dat kan. In de kerstvakantie biedt de Bibliotheek Amstelland vier verschillende workshops aan in vier verschillende
vestigingen. Hier kijken kinderen hun ogen uit en ontdekken
hoe chemische processen overal in ons leven aanwezig zijn. De
‘Mad Science’ workshops variëren van het bouwen van je eigen
raket tot aan het doen van scheikunde proefjes waarbij huis-tuinen-keukenmateriaal verrassende
chemische reacties veroorzaken.
Eén van de workshops staat bijvoorbeeld volledig in het teken
van kleuren en hoe deze ontstaan. Bij een andere gaat het
over het mengen van verschillende stoffen en de reacties die
dit oplevert. Er doen deze kerstvakantie vier vestigingen mee. Elke vestiging heeft zijn eigen datum en onderwerp. Het is dus
mogelijk om jouw favoriete ‘Mad
Science’ workshop uit te kiezen
of om aan meerdere workshops
mee te doen. De Bibliotheek
start op donderdag 27 december
van 11.15 tot 12.15 uur in Bibliotheek Stadsplein met Mad Science: Mengselmix. Op vrijdag 28 december van 11.15 tot 12.15 uur in

Bibliotheek Westwijk is Mad Science Alle kleuren van de regenboog. Donderdag 3 januari van
11.15 tot 12.15 uur in Bibliotheek
Aalsmeer kan je aan de gang met
Mad Science: Huis, tuin en keuekenwetenschap De week wordt
afgesloten op vrijdag 4 januari.
Van 10.00 tot 11.00 uur kan je in
bibliotheek Uithoorn je eigen Raket bouwen! Deze workshop is in
samenwerking met Waag Society
opgezet. Meer informatie over de
workshops en hoe je deel kan nemen vind je op de website van de
bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl of vraag er naar in
een van de Amstelland Bibliotheken. Prijzen vanaf zes euro. Wees
er op tijd bij, want er zijn maar
een beperkt aantal plaatsen per
workshop.

‘Het bos draaft door’ in
het Poppentheater

verschillende continenten, Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika, op weg naar de stal in Bethlehem. Ga je mee? En neem ook gerust je broertje, zusje, papa, mama, opa, oma, vriendje of vriendinnetje mee! Er is opvang in het
Anker, achter de kerk, voor de allerjongsten (0 tot 4 jaar). Na afloop van het kinderkerstfeest is
er voor alle kinderen een klein cadeautje en voor iedereen warme
chocolademelk of limonade met
wat lekkers in het Anker. Adres is
Oosteinderweg 269.

Jeugdschaken

Allerlaatste ronde van
het jaar bij AAS

Aalsmeer - Vorige week was het
AAS Persbureau wat in de war
met de kalender. De tijd gaat snel
als het leuk is en bij AAS is het
leuk! Maar toch was er nog de allerlaatste ronde van 2018 en is
pas komende vrijdag de afsluitende spelletjesavond. Aan de
top het duel Kjeld versus Luuk
V. te K. Luuk speelde het rustig,
wachtend op een fout en toen
die kwam werd er hard toegeslagen. Het andere topduel was
Konrad tegen Jasper, er ontstond
een gevecht om de d-lijn en plots
sloeg Jasper verkeerd terug. Dit
zou een stuk moeten kosten. Het
publiek hield de adem in. Konrad
dacht na en speelde een verkeerde zet, dat hem een stuk kostte. Aangeslagen probeerde hij
het nog wel, maar Jasper maaknente dieren uit. Samen zoeken te het hard af. Christiaan won van
ze oplossingen voor hedendaag- Luuk B. en staat nu gedeeld tweese problemen. Grappen, poëzie, de met Konrad. Rune en Kai blijbeeldende pareltjes uit het wonderlijke dierenrijk en het rijk van
de fantasie. In deze kerstspecial grote poppen op magische wijze
schuift Rudolf het rendier aan, tot leven. De voorstellingen doen
op zoek naar de ultieme kerstge- een groot beroep op verwondedachte.
ring en verbeelding en zijn eigenBij Theater Gnaffel komen mens- zinnig en verrassend. Zondag 23

6+ Familievoorstelling

Amstelveen - Zondag 23 december kan in het Amstelveens Poppentheater genoten worden van
de 6+ familievoorstelling ‘Het bos
draaft door’ met Mark Haayema,
Joep Onderdelinden, Aniek Stokkers en veel dierenpoppen.
Presentator Twan nodigt in zijn
populaire talkshow ‘Het bos
draaft door’ een aantal promi-

zij (en hun ouders) extra kaarten schrijven en inleveren. Tellen was onbegonnen werk, maar
de school denkt dat er ruim 600
kaarten ingeleverd zijn!
De Ouderraad heeft de doos met
alle kaarten opgestuurd naar de
Stichting Nationaal Ouderenfonds. En zij zorgen er dan weer
voor dat de kaarten verdeeld
worden onder de eenzame ouderen.

ven in de subtop door te winnen van Bryan en Robert. Simon
wordt met de week beter en won
netjes van Marien. Sam was weer
wat hersteld van vorige week en
won duidelijk van Stijn. Zus Victoria kwam weer heel goed te
staan, maar heeft nog wat problemen met het afmaken. Kevin
greep zijn kans en won. Maks verloor van Dylan en Lola van Pieter.
Merel wint weer en komt zo op 2
uit 2!
Spelletjesavond
Vrijdag 21 december is er spelletjesavond waar de jonge Azen
zelf een spel mogen meenemen,
omdat gezellig met z’n allen te
spelen. Op 28 december en 4 januari is de AAS-schaakclub gesloten wegens vakantie. Kijk voor
meer informatie op: www.aas.
leisb.nl.
Door Ben de Leur
december om 14.30 uur. Toegang
8,50 euro. Reserveren via www.
amstelveenspoppentheater.nl,
info@amstelveenspoppentheater.nl of 0206450439.

40

20 december 2018

Voetbalcompetitie

Zaalvoetbalcompetitie

FCA Zaterdag maatje te
klein voor A.R.C.
Aalsmeer - Voor tweehonderd
toeschouwers die de ijzige kou
trotseerden in de laatste thuiswedstrijd van 2018, liet A.R.C. uit
Alphen a/d Rijn zien dat het niet
voor niets op de eerste plaats
staat. De FC kon in de eerste 45
minuten met een 1-1 stand nog
aardig aanklampen, maar al in de
eerste minuten van de tweede
helft na knullig verdedigen stond
het snel 1-4. En was de wedstrijd
na 60 minuten al gespeeld. Dat
FC Aalsmeer in de 88e minuut
via een eigen doelpunt van A.R.C.
de eindstand op 2-4 bracht was
logistiek niet meer van belang.
A.R.C. verstevigde zijn koppositie
en de FC zakte naar de 9e plaats.
S.V. A.R.C. startte vanaf de eerste minuut overdonderend en de
Aalsmeer verdediging met debutant Daan Vaneman samen met
de teruggekeerde Burak Sitil in
het hart van de verdediging, hadden het zeer moeilijk. De FC ontsnapte in de 2e minuut al aan een
achterstand, toen de vrijstaande Robin de Hey vrij voor doelman Nick van der Wiel overkopte. En Frederik Lionel in de 7e minuut vrijstaand voor het doel van
Aalsmeer zijn schot gekeerd zag
worden. De eerste de beste aanval in de 8e minuut van de FC was
meteen raak. Na een diepte pass
van Junior Tiller in de loop op
Martin Campbell schoot deze diagonaal in de linkerbovenhoek,
1-0. Een opsteker weliswaar tegen de verhouding in. Nog geen
minuut later zette A.R.C. de boel
weer recht. Het was Lionel Frederik die vrij als een vogel beheerst
de 1-1 binnenschoof. A.R.C. heeft
een hechte ploeg met geen
zwakke plekken en een berensterke voorhoede met Stefan den
Horder, Robin de Hey en Frede-

rik Lionel. Toch bleef FC Aalsmeer
tot aan de ruststand overeind
met een paar grote kansen voor
A.R.C.. Ook de FC had nog kansen
op een doelpunt. Na 45 minuten
zocht John Kraak scheidsrechter
van dienst de verwarmde kleedkamers op. Veel te vroeg voor Aalmeer viel de 1-2 voor A.R.C. Ook
nu weer was het Luuk Samson die
in de 48e minuut via de handen
van Nick v.d. Wiel A.R.C. op voorsprong bracht. De FC kreeg in de
51e minuut nog een uitgesproken kans op 2-2, maar Aäron Balk
van A.R.C. ging gestrekt naar de
hoek en bleef er alleen een corner over. Daarna was het over en
uit voor Aalsmeer.
Na een knullige ingooi van A.R.C.
en terwijl de FC defensie stond te
slapen kon Robin de Hey alleen
op Nick v.d. Wiel afgaan en simpel de hoek uitzoeken, 1-3. Wissel 57e minuut: Jordy de Groot
en Thomas Harte voor Junior Tiller en Daan Vaneman. Trainer
Cor van Garderen moest wel wat
doen om het tij te keren. Maar
toen Robin de Hey in de 60e minuur vrijstaand uit een corner de
1-4 in het doel deponeerde gingen de kopjes hangen. A.R.C.
zette nog wel aan maar Nick v.d.
Wiel voorkwam met enkele reddingen een grotere achterstand.
Wissel 85e minuut: Mark Ruessink
voor Eder Delgado. Uit een voorzet van Martin Campbell werkte
A.R.C. speler Timo de Graaf de bal
nog in eigen doel, 2-4 eindstand.
Op 19 januari gaat de competitie
verder en wacht FC Aalsmeer de
uitwedstrijd tegen B.O.L. uit Broek
op Langedijk. Aanvang 14.30 uur.
Locatie Prinses Margrietstraat 2 in
Broek op Langedijk.
Jack van Muijden

Afscheidscadeau voor Team Monkey Town

Jordy Buskermolen wint
strandrace bij Castricum
Kudelstaart - Enkele dagen nadat hij bekend had gemaakt een
stapje terug te zetten als wielrenner om voorrang te geven aan zijn
dagelijkse werk, bezorgde Jordy
Buskermolen zijn Team Monkey
Town een mooi afscheidscadeau.
Op het strand bij Castricum won
de fietser uit Kudelstaart afgelopen zondag de Deining strandmarathon, de vierde wedstrijd
van de nationale topcompetitie.
“Blij dat ik weer eens heb kunnen
winnen, goed voor het zelfvertrouwen”, zei Jordy aan de finish.
Het werd in het mistige Castricum
aan Zee een attractieve wedstrijd
over strand en zandheuvels. Zeven specialisten streden uiteindelijk om de zege. Alleen Buskermolen reageerde in de slotfase
op een aanval van Rick van Breda.
Waar Van Breda zijn weg vond in
het midden van het strand, zocht
Jordy de iets beter te berijden
zeekant op. Dat bleek de winnende keuze. Richard Jansen werd
derde, Jasper Ockeloen vierde.

geslankt programma. Na de jaarwisseling vervolgt hij zijn seizoen als strandracer bij Team
Theo Schilders. De twee jaar geleden door hem gewonnen klassieker Egmond-Pier-Egmond (12
januari) en het nationaal kampioenschap (24 februari in Rockanje) zijn voorlopig zijn belangrijkste doelen. In de zomerperiode wil hij deelnemen aan nationale criteriums op de weg, enkele mountainbike-marathons en
mogelijk een buitenlandse etappekoers met het Global Cyclingteam. Buskermolen kijkt met plezier
terug op zijn eenjarig optreden
bij Team Monkey Town. Jordy: “Ik
heb mooie koersen mogen rijden,
veel geleerd en ervaren dat ik op
dit niveau goed mee kon doen.”
Jordy Buskermolen juichend over
de denkbeeldige streep in Castricum aan zee. Foto: Harfoto.

Stapje terug
De overwinning van Jordy Buskermolen was wellicht de laatste in het shirt van Team Monkey
Town. Eind dit jaar verlaat hij de
continentale profploeg. “Ik heb
gemerkt dat koersen op hoog niveau moeilijk te combineren is
met mijn dagelijkse werk als digital marketing consultant. Bovendien was de kans om door te stromen naar de fullprofs minimaal.
Als 27-jarige ben ik daarvoor al
relatief oud”, aldus Jordy, die nu
voorrang geeft aan zijn maatschappelijke carrière. “Ik heb veel
plezier in mijn werk bij Dept Online en hoop me er verder te kun- ZATERDAG 22 DECEMBER:
F.C. AALSMEER
nen ontwikkelen.”
Wartburgia 35 - F.C.A.35+ 13.00 u
S.C.W.
Lager niveau
14.30 u
Buskermolen blijft wel fietsen op H.Y.S. 1 - S.C.W. 1
een iets lager niveau met een af- SCW 35 - Hoofddorp 35 14.00 u

Wedstrijden
veldvoetbal

Twee teams scoren elf
keer bij de ZABO

Voetbal

FC Aalsmeer MO19-1 nog
geen kampioen
Aalsmeer - In de barre kou, rond
het vriespunt en een ijzige wind,
speelden de meiden van MO191 van FC Aalsmeer afgelopen zaterdag 15 september de voetbalwedstrijd om het kampioenschap. De wedstrijd was thuis aan
de Beethovenlaan en tegenstander was IJsselmeervogels MO191. De nummer één FCA tegen
de nummer twee in de 1e klasse MO19 competitie. Ondanks
het koude weer toch veel publiek
langs de lijn, een prima veld en 22
speelsters die er een mooie wedstrijd van wilden maken. Het begin was, vooral van Aalsmeer, een
beetje tam. Duidelijk was te zien
dat Aalsmeer nog even moest
wennen aan de fysieke tegenstander en hun strategie. IJsselmeervogels kwam dan ook na
15 minuten verdiend op een 1-0
voorsprong, gemaakt door hun
snelle linksbuiten. Hierna werden de Aalsmeerse speelsters
echt wakker en ontspon zich een
mooie strijd op het veld, mooie
aanvallen, maar geen doelpunten. Het leek er op dat de Spakenburgse dames met 0-1 zouden gaan rusten, maar net voor
de rust werd er uit een aanval van
Aalsmeer op doel geschoten en
die bal ging er in. Toch nog 1-1,
dat was voor de rust precies wat
FC Aalsmeer nodig had.
Na de thee kwamen de Aalsmeer
ladies, als een komeet uit de
startblokken en binnen 10 mi-

nuten was de stand omgebogen
naar een 3-1 voorsprong na twee
mooie doelpunten. Dit nu vasthouden en dan was het kampioenschap binnen. Dat leek aardig te lukken, maar IJsselmeervogels ging het laatste kwartier voluit op de aanval spelen, wat resulteerde in een doelpunt en het
werd 3-2. De laatste minuten was
billenknijpen, zou Aalsmeer dit
gaan volhouden en konden ze
feest gaan vieren? Helaas niet, in
de allerlaatste minuut kreeg IJsselmeervogels nog een vrije trap
en deze ging uiteindelijk in het
doel en zo werd de eindstand 3-3.
Wat een domper, nog geen kampioen. IJsselmeervogels moet
nog twee wedstrijden spelen en
als ze deze winnen, eindigen ze
in puntenaantal gelijk met FC
Aalsmeer. Het doelsaldo is dan
beslissend. Dat is nu nog in het
voordeel van FC Aalsmeer, het is
nu afwachten tot 19 januari als
alle wedstrijden gespeeld zijn.
Het publiek was al met al de grote winnaar. Zo een spannende en
doelpuntrijke wedstrijd wil je elke
week wel zien.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
werd de ZABO zaalvoetbal competitie voortgezet met de zevende speelronde van het huidige seizoen. Het betrof de laatste speelavond van het jaar 2018,
in 2019 volgen de resterende elf
speelronden. Zaterdag 15 december was de Proosdijhal in Kudelstaart het speelveld voor de
heren zaalvoetballers. Speelronde 7 werd om half zeven in de
avond geopend door de teams
van Joga Bonito en Polonia
Aalsmeer. Het publiek zag weinig
doelpunten, maar wél een pot
zaalvoetbal die spannend bleef
tot het laatste fluitsignaal. Géén
punten voor Joga Bonito want
de tegenstander ging er met de
overwinning vandoor. Eindstand
1-2 in het voordeel van Polonia
Aalsmeer. De wedstrijd LEMO tegen Green Fingers Uitzendbureau kreeg de einduitslag van 0-5
toebedeeld. Het derde duel van
zaterdagavond was de ontmoeting tussen Amsec Piller en International Smokers Team. Bij deze
wedstrijd werden de toeschouwers op de goed bezette tribunes
getrakteerd op veel goals. Zeventien in totaal waarvan tien in de
eerste helft. De twee ploegen bleven een kwartier lang behoorlijk
in evenwicht. Vijf minuten voor
de wissel leidde Amsec Piller met
4-3. Hierna volgde er drie fraaie
doelpunten op rij en Amsec Piller ging hierdoor de rust in met
een ruime 7-3 voorsprong. Van
grote spanning was in de twee-

de helft geen sprake. Via de tussenstanden van 9-3, 9-5 en 115 kwam tenslotte de eindstand
van 11-6 voor Amsec Piller op het
wedstrijdformulier. De vierde partij zaalvoetbal betrof de strijd tussen HFC Haarlem en Football Fanatics. In de eerste helft waren
beide teams gelijkwaardig aan elkaar. De stand van 1-1 bleef lang
gehandhaafd. Het leek de ruststand te worden maar in de slotminuut van de eerste helft werd
nog twee keer gescoord. Stand
bij de wissel: 2-2. Tijdens de tweede helft werd de wedstrijd rumoerig en de scheidsrechter was
genoodzaakt om gele kaarten uit
te delen. HFC Haarlem profiteerde van een man-meer situatie en
kwam op een 3-2 voorsprong.
Die voorsprong werd kort hieropvolgend vergroot tot 4-2. De
buit leek binnen voor HFC Haarlem, echter kwamen de zaalvoetballers bedrogen uit. Eén minuut voor tijd scoorde Football
Fanatics de aansluitingstreffer:
4-3. In de blessuretijd (de arbiter
moest veel tijd bijtrekken vanwege eerder oponthoud) wist Football Fanatics twee keer te scoren
en sloot op wonderbaarlijke wijze alsnog het duel af met een 4-5
overwinning. De slotwedstrijd
ging tussen Street Football Team
en Woei en eindigde met een riante 11-0 zege voor Street Football Team. De achtste speelronde
van de ZABO competitie volgt zaterdag 12 januari in de Proosdijhal Kudelstaart.

Softballen, honkballen
en beeballen bij Thamen

plex aan de Vuurlijn in De Kwakel.
Honkbal, softbal en beeball voor
de allerkleinsten zijn leuke teamsporten waarbij iedereen zich
ook heel goed individueel kan
ontwikkelen. Dus ben jij (bijna)
5 jaar of ouder? Kom dan lekker geheel gratis 4 weken meetrainen in de zaal. Het enige wat
je nodig hebt zijn binnengympen en een trainingsbroek. Thamen zorgt voor alle andere materialen. Twijfel je over je leeftijd en
De Kwakel - Vanaf zaterdag 5 ja- of het nog wel kan? De oudst spenuari begint de honk- en soft- lende leden zijn al ruim de 60 gebalvereniging Thamen weer aan passeerd. Wil jij ook gratis en geeen nieuw seizoen en dit is dus heel vrijblijvend vier keer kenniseen ideaal moment om een aan- maken met honkbal, softbal, beetal keren geheel vrijblijvend mee ball of mixed slowpitch? Stuur
te verslaan. Uiteindelijk stonden te trainen. Ben jij op school ook dan een e-mail met je naam en
Kees en Ben op de baan voor gek op slagbal? Of wil je gewoon leeftijd naar nieuweleden@thahet brons en ditmaal was Ben de goed leren gooien, hard kunnen men.info en er wordt snel contact
sterkste. Voor de eerste en twee- slaan en lekker kunnen rennen opgenomen.
de plaats namen Gerben en Pe- dan ben je van harte welkom. Wil
ter het tegen elkaar op en Ger- je die handschoen weer van zolben wist deze strijd in zijn voor- der halen of ben je toe aan een
deel te beslissen door hoge sco- nieuwe uitdaging. Dan zijn er bij
Voor méér lokaal
res en een vlotte uitgooi. Een ver- Thamen vele mogelijkheden.
nieuws uit de regio!
Thamen heeft jeugd (meisjes en
diende zege voor Gerben!
Op dinsdagavond 8 januari gaan jongens) en seniorenteams (dade darters weer met frisse moed mes en heren) in alle leeftijdshun pijlen gooien in buurthuis groepen, maar ook op vele ni‘t Middelpunt in de Wilhelmi- veaus en dus genoeg mogelijknastraat. Nieuwkomers ziet de heden om in te stromen. Vanaf jagroep graag komen, de entree is nuari start de zaaltraining waar2,50 euro, de aanvang 20.00 uur na de leden half maart weer naar
buiten gaan naar het mooie comen de minimum leeftijd 16 jaar.

Zondagteams vrij
De zondagvoetballers hadden
onverwachts allen vrij. Door de
sneeuwval zaterdagnacht besloot de bond de wedstrijden op
zondag allen af te lasten. De wedstrijden worden later ingehaald.
Foto: www.kicksfotos.nl

Dinsdagavond-competitie in Middelpunt

Gerben winnaar laatste
dartavond in 2018
Aalsmeer - Op 11 december was
de vaste ploeg weer aanwezig in
Het Middelpunt voor een gezellige avond darten in een ontspannen sfeer. Af en toe werd er een
hoge score behaald of een mooie
uitgooi geraakt. Maar het blijkt
toch lastig om de gehele avond
goed geconcentreerd te blijven.
In het poule-schema kon iedereen tegen elkaar spelen en dat
gaf onder meer de volgende resultaten : Gerben verloor hier nog
van Peter en van Ben, maar won
van Kees. Kees verloor van Peter,
maar wist te winnen van Ben. Ben
won op zijn beurt weer van Peter. Henk wist zowaar Hans Dolk

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Marco kwam, zag en won
bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was weer een dartsavond
van de Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Marco Cornelisse was eerder in het seizoen aanwezig bij de Open Kudelstaart, hij was toen de verliezende finalist, nu maakte hij voor
het eerst dit seizoen zijn opwachting bij een gewone speelavond.
Marco kwam, zag en overwon. Hij
breidde daarmee zijn toch al imposante overwinningslijst op de
speelavonden nog meer uit (34).

Als klap op de vuurpijl had Marco, voor de dertiende keer ooit,
de hoogste uitgooi van de avond
(120). Martin Bax was, in lijn van
dit seizoen, de finalist. Drie van de
vijf keer haalde hij de halve finale, twee keer de finale. Deze sterke reeks leverde hem al de eerste
periode titel op, en ook nu gaat
hij weer, met nog één speelavond
te gaan, aan kop in de tweede periode. Concurrent Erik Jan Geelkerken werd door Moreno Blom
naar het tweede niveau gestuurd,

waarin hij door Huib Gootjes
vroegtijdig werd gestuit. Huib
stoomde via Ed van Schie en Remy van Groeningen maar tegelijk
door naar de eindoverwinning.
Het was zijn achtste overwinning
ooit op het tweede niveau.
Laatste dartsavond 2018
Volgende week vrijdag 28 december is de volgende speelavond van
de Poel’s Eye in het Dorpshuis. Het
is de laatste dartsdag van 2018.
Hopelijk zijn er weer veel nieuwe
gezichten. Elke darter kan zonder
opgave vooraf meedoen, de Poel’s
Eye is laagdrempelig en geschikt
voor alle niveaus; hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Man en vrouw,
jong en oud, iedereen speelt door
elkaar, maar dankzij het vier niveau systeem komt iedereen op

zijn 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 meer info.
Winnaar Marco Cornelisse (links)
naast finalist Martin Bax.
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Schakers AAS 1 winnen
van Laurierboom

Tientallen klaverjastoernooi

Overtuigende zege van
Springfields bij FCA
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 14
december vond het jaarlijkse tientallen klaverjastoernooi plaats bij
FC Aalsmeer. Veertien ploegen
waren uitgenodigd om de strijd
met elkaar aan te gaan. Al vele
jaren wordt dit evenement gespeeld en de laatste jaren dus met
140 personen in de mooie en ruime kantine van de FCA. De organisatie had gevraagd of de teams
op tijd aanwezig wilden zijn en
daar werd prima gehoor aangegeven, zodat er ook op tijd gestart kon worden en ook de eindtijd is voor veel liefhebbers(sters)
belangrijk. Nadat er geloot was
kon de strijd aanvangen, drie partijen worden er dan gespeeld van
16 giffies en na elke ronde wordt
er natuurlijk weer geloot voor
de volgende ronde en dus nieuwe tegenstanders(sters) . Sommige teams gingen gelijk volop
in de aanval en er zijn er die van
een rustige opbouw uitgaan en
dan proberen vooral in de laatste ronde echt alles uit de kast te
halen. Dit omdat er na elke ronde
even een klassement wordt doorgegeven van de stand van zaken
en dan zijn er altijd verrassende
ontwikkelingen. Uiteindelijk waren het de Springfields( afkorting van Springintveld) die met
nieuw familielid Arie het beste
eruit sprong en met ruime cijfers
de avond op hun naam schreven.
Opvallend was het team Outsiders dat de hele avond hoog in

de klassering bleef staan, daarentegen was het verval van de Sjansies dramatisch. Ploegleider Dirk
was twee dagen later nog steeds
van slag, maar een ding was zeker
zijn oliebollen en appelflappen
smaakte als vanouds weer heerlijk. In het individuele klassement
waren van de Springfields het
gelegenheidskoppel Arie en Peter die de meeste punten binnen
haalde, in totaal 5986 punten.
Barry en Erik behaalden met 5713
punten een prima tweede plaats
en plek drie was voor de prima
voor de dag komende Gerie en
Jan met 5524 punten. Eindstand
klaverjasavond FC. Aalsmeer: Eerste De Springfields met totaal
25470 punten, tweede De Outsiders met 24321 punten, derde
team Klaas Visser (zeer verdienstelijk) met 24028 punten, vierde
team de Liefhebbers met 23947
punten en vijfde De Kwakel met
23916 punten. Na de wedstrijduitslag, was er nog een mooie
verloting, waar menigeen met
een mooie prijs naar huis ging.
Het bleef nog lang gezellig met
al die Aalsmeerders bij elkaar, je
weet dat er dan veel en gezellig
gepraat wordt en kaarten al snel
weer bijzaak. De organisatie Jos
en Wim worden bedankt voor
deze gezellige en goed gelopen
kaartavond, hopelijk volgend jaar
weer. Op hun beurt bedankte Jos
en Wim de bargroep die weer fijn
en prima werk hebben verricht.

SV Omnia 2000 sluit 2018 sportief af

Eerste wedstrijd onderlinge
competitie wedstrijdturnen
Aalsmeer - Op maandag 17 december vond in Sportcentrum
De Waterlelie de eerste wedstrijd
plaats van de onderlinge competitie van het Wedstrijdturnen
van SV Omnia 2000 onder toeziend oog van vele ouders, grootouders, broers, zussen en andere
belangstellenden. In totaal turnden er 48 turnsters onder leiding
van trainsters Anneke Nap, Mariët
Tas, Ilse Sandifort en Erica Belandi.
De groepen waren op leeftijd en
niveau ingedeeld. De prijzen bestonden uit gouden, zilveren en
rode kerststrikken, die er feestelijk
uitzagen. De echte medailles worden pas bij de finale wedstrijd uitgereikt. In de categorie Instap D2
turnden achttien meisjes. Kampioenen op de balk: Zoë Lodder, op
de vloer: Fien Bax, op de brug: Ellis Mulder en op sprong: Fleur Bomert. In het eindklassement eindigde Zoë Lodder op de eerste
plaats, Fien Bax op twee en Anne
Meijn op drie. In de categorie Pupillen D 2 turnden acht turnsters.
Helaas moest May Burke zich na
een hele nare val bij het inturnen
van de oefening op de balk medisch laten onderzoeken. Gelukkig kon er na deze medische controle gelukkig wel een goed bericht vermeld worden. May baalde zelf nog het meest van het feit
dat ze de wedstrijd niet kon afmaken. De balk was haar laatste onderdeel. May werd nog wel kampioene op de vloer. Bij de sprong
werd Alisa Kockelkorn kampioene
en bij de balk en de brug scoorde
Jente Tolsma de hoogste punten.
In het eindklassement eindigde
Jente Tolsma op de eerste plaats,
Alisa Kockelkorn werd tweede
en Noël Tan derde. In de categorie pupillen 1 D1 turnden de enige drie meisjes, die op dit niveau

Sjoelen

turnen. Kampioene op vloer en
balk was Britt Lisierse, Kampioene
op brug en sprong was Jet Snoek.
In het eindklassement eindigde
Britt Lisierse op de eerste plaats.
Fenne Vogel werd tweede en Jet
Snoek derde. In de categorie Pupillen 2 en Jeugd D1 turnden negen turnsters. Kampioene op de
vloer was Roosmarijn de Rond da
Silva Futre, op de sprong: Noa Verbeek; op de balk: Sanne Klein en
Ranya Hnassay; op de brug: Sanne Klein. In het eindklassement
eindigde Sanne Klein op de eerste plaats. Roosmarijn de Rond da
Silva Futre op plaats twee en Ranya Hnassay werd derde. In de categorie jeugd 2 en junior 1 turnden vijf turnsters. Op de balk waren er twee kampioenen: Maud
Sanders en Ayanna Hardjoprajitno; op de vloer: Jet van Kooten;
Britt Beelen werd kampioene op
sprong en brug. In het eindklassement eindigde Britt Beelen op de
eerste plaats. Jet van Kooten werd
tweede en plaats drie voor Ayanna Hardjoprajitno. In de categorie Junior 2 en Senior turnden vijf
turnsters. Helaas had Tanya Karoui
bij de laatste training een blessure
opgelopen en kon daardoor niet
meedoen. Kampioene op sprong:
Elaine van Bakel; op de brug: Fleur
Snoek; op de balk: Jasmin Aileen
en op de vloer: Danielle Lohuis. In
het eindklassement eindigde Elaine van Bakel op de eerste plaats,
Fleur Snoek werd tweede en Jasmin Aileen derde. Voor de prijsuitreiking lieten de turnsters nog het
kerstdansje ‘Jingle Bells’ zien. Alle
turnsters gingen met een mooie
scorelijst in kerstsfeer naar huis
en kunnen samen met de trainsters terugkijken op een geslaagde wedstrijd en een mooie afsluiting van 2018.

Handbal: Winst Heren 1,
nipt verlies Dames 1
Aalsmeer - Zowel Heren 1 als Dames 1 van handbalvereniging
Greenpark Aalsmeer speelden afgelopen zaterdag 15 december
thuis in De Bloemhof. Heren 1
wachtte de dertiende wedstrijd
in de BeNe League tegen Quintus.
Dames 1 kreeg in de eerste divisie
het sterke BFC op bezoek.
De Aalsmeerse handbal-heren
gingen gemotiveerd van start en
wisten al snel op een behoorlijke voorsprong te komen. Quintus bood weerstand, maar leek
een maatje te klein voor het goed
spelende Greenpark. De rust gingen de ploegen in met 21-9 voor
Aalsmeer. In de tweede helft
kwam Quintus meer in het spel en
kwam terug. Echter de winst heeft
Aalsmeer niet uit handen gegeven. ‘Dikke’ winst voor Greenpark
met 37-23. De meeste doelpunten zijn gemaakt door Robin (8),
gevolgd door Nils en Samir (elk 5).
Dames 1 van Greenpark speelde na de Heren 1 tegen BFC. De
beide teams waren aan elkaar
gewaagd, maar het was de gast-

Aalsmeer 2 tegen Volendam
Op zondag 16 december kon opnieuw genoten worden van handbal op niveau in De Bloemhof. Heren 2 van Greenpark kreeg ‘concurrent’ Volendam op bezoek en deze ploegen zijn echt aan elkaar gewaagd. De eindstand bevestigt dit:
22-21 voor Aalsmeer! De handballers hebben nu vrij, de competitie
gaat in januari weer verder.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Winterse omstandigheden
in het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Onder winterse omstandigheden vond in het Amsterdamse Bos afgelopen zondag
16 december de Boscross plaats.
Deze cross is onderdeel van het
nationale crosscircuit en voor
de atleten van AV Aalsmeer bekend terrein: in de winter wordt
met grote regelmaat in het bos
getraind. De spits werd afgebeten door Eva van Ee. Net teruggekeerd uit de Verenigde Staten en
niet geheel jetlag vrij besloot ze
om van start te gaan in de recreantencross waar ze als 13e dame
finishte. De jongens junioren C
en de meisjes B gingen van start
in één startgroep wat betekende
dat Finn Rademaker en Nienke
van Dok gelijktijdig aan de start
verschenen. Beide atleten liepen
een goede wedstrijd. Finn finishte als 17e bij de jongens en Nienke als 7e bij de meisjes, waarmee
Nienke tevens punten bij elkaar
verzamelde voor het klassement
van het Nationale Crosscircuit.
Tot slot was het Corné Timmer
die zijn eerste officiële senioren
cross op vaderlandse bodem liep.
In een sterk deelnemersveld met
vele nationale toppers liep hij een

stad 1 won wederom deze avond.
Zaanstad 2 bezette plaats drie en
Aalsmeer 3 (Tim van Tiem, Hans
van Leeuwen en Karin Dijkstra)
werd vierde voor het tweede
team van Aalsmeer dat vijfde
werd (Cock Tukker, Walter Siebeling en Thijs Brozius). In de B-Klasse won de Sjoelschijf 2. Aalsmeer
4 werd vijfde (Wim Eijlers, invallers Theo van Leijden en Wijnand
Springin’tVeld).

Selectiewedstrijd
Zaterdag 8 december is de eerste selectiewedstrijd in de Regio Oost gesjoeld. Patrick Haring
van Sjoelclub Aalsmeer doet al jaren mee in deze regio en was de
eerste ronde zeer succesvol met
een tweede plaats (score 1419).
De tweede ronde verliep stukken minder (1363 en een negende plaats). Hierdoor is Patrick op
de zevende plaats geëindigd
met een gemiddelde van 139,10.
Jan Klein won met 1423,75 gemiddeld. Zaterdag 12 januari is
de eerste selectiewedstrijd in
Heemskerk voor de regio West.
Hier doen de overige sjoelers van
Aalsmeer aan mee.

Aalsmeer - Op zaterdag 22 december om 20.00 uur wordt voor
de vierde maal op de Haarlemse
IJsbaan de Klaas Pander Memorial verreden. Het is dan precies 78
jaar geleden dat deze Haarlemse topsporter overleed. Met dit
evenement wordt een tijdgenoot
van Pim Mulier, trainer van de legendarische Jaap Eden en bovendien groot Haarlemse sportman/schaatser uit de tijd van
Patrick Haring stond tweede, maar rond 1900 herdacht. De schaatswerd uiteindelijk zevende tijdens de wedstrijd, met een marathoneerste selectiewedstrijd in de Regio achtig karakter, bestaat uit een
drietal onderdelen voor koppels.
Oost.
Eerst start de afvalkoers, waarbij
steeds enkele schaatsers afvallen
waarbij punten voor de langst rijdende worden toegekend. Daarna volgt voor de andere koppelgenoot, een puntenkoers, waarin schaatsers punten voor hun
team verdienen en zo hun plaatsing in de finales bepalen. De finales zijn bijzonder omdat dan
beide schaatsers elkaar afwisselen hetgeen gebeurt door elkaar
op te duwen. Dit vindt plaats aan
de spoorwegzijde van de ijsbaan,

Bingosjoelen
De laatste speelavond van 2018
is vanavond, donderdag 20 december en dat is het traditionele
kerstsjoelen in de vorm van bingosjoelen. De eerste competitieavond in 2019 is op donderdag
3 januari en begint om 20.00 uur
in het Dorpshuis in Kudelstaart.
Zie voor uitslagen en informatie ook de website van Sjoelclub Aalsmeer: www.sjoelclubaalsmeer.nl.

en wurgde zijn tegenstander op
subtiele wijze. Terwijl er nog veel
materiaal op het bord stond gaf
zijn tegenstander op, omdat hij
in totale zetdwang was gekomen. Azen op 3-2 voorsprong.
Paul dacht met twee lopers tegen
twee paarden voordeel te hebben, maar de stelling was te gesloten. Paul probeerde het lang
en ging ver en tenslotte te ver.
De partij ging verloren, het was
3-3. FM Jeffrey speelde weer eens
een fabuleus eindspel en won
op schitterende wijze, het eerste
matchpunt was binnen. Mark was
al een hele tijd bezig om water
uit steen te persen, maar kwam
niet verder. Even heerste de angst
dat hij een ultieme en verliezende winstpoging ging doen, maar
als een ware AAS ging Mark voor
teambelang en ruilde af naar een
potremise stelling, 4.5 versus 3.5
en de matchpunten waren binnen. Hiermee staat AAS gedeeld
vijfde in de landelijke 2e klasse.
Voor uitslagen en meer informatie: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

AV Aalsmeer: Boscross

de pret was er niet minder om.
In de Hoofdklasse won Hans van
Leeuwen met 26 punten, gevolgd
door Albert Geleijn en Tim van
Tiem. Een score van 26 behaalde
Kees Verbruggen eveneens, maar
dan in de B-Klasse. Thijs Brozius
werd tweede en Wijnand Springin’tVeld derde. Marja Springint’Veld was de beste in de A-Klasse,
gevolgd door Jacob van ‘t Hof en
Wim Eijlers. Gazi Örscek won in
de C-Klasse en liet Corry Kuin en
Mahjan Yari nipt achter zich.

Interclubcompetitie
In de Interclubcompetitie gaat
het de teams van Aalsmeer niet
zo voor de wind dit seizoen. De
derde ronde werd op 7 december
in Zaanstad gesjoeld en Aalsmeer
1 (Patrick Haring, Marry VerhoeAalsmeer - Donderdag 13 de- de leden van Sjoelclub Aalsmeer. ven en invalster Elisa Houweling)
cember is de laatste competitie- De opkomst was niet dende- behaalde met de tweede plaats
ronde van 2018 gesjoeld door rend (slechts 27 sjoelers), maar als enige een podiumplek. Zaan-

Tweede plaats Aalsmeer 1
bij Interclubcompetitie

ploeg die met winst de kleedkamer voor de rust kon gaan opzoeken (12-14). Een stand die
ook een spannende tweede helft
voorspelde. En dat werd het zeker.
De Aalsmeerse handbalsters gingen er weer vol tegen aan, evenals BFC. Het publiek zag de beide teams regelmatig scoren. Ze
zaten elkaar op de hielen, maar
het was uiteindelijk BFC dat de
winst mee naar huis mocht nemen. Eindstand 25-28. Verlies dus
voor de dames van Greenpark
Aalsmeer, maar met opgeheven
hoofd. Prima gespeeld!</p>

Aalsmeer - In een zinderend duel heeft AAS 1 twee broodnodige
matchpunten gepakt tegen Laurierboom Gambiet uit Amsterdam. Vaste spelers Simon Groot
en Jasper van Eijk waren verhinderd, zodat Peter Poncin en Ben
de Leur moesten invallen. Peter nam een bye op in het Kennemer Open Toernooi, had zich
zeer goed voorbereid op de sterke Nep en stelde in gelijke stelling
remise voor, dat na enig nadenken werd geaccepteerd. Ben was
naast invaller ook materiaalman,
teamleider en wedstrijdleider
en daardoor minder geconcentreerd. De opening verliep niet
goed en een koningsaanval kon
niet opgevangen worden, bezoekers op 1.5-0.5. Gelukkig bracht
de nestor van het team, Ad van
den Berg, met een fraaie overwinning AAS weer op gelijke hoogte.
Bij AJ Keesen gebeurde er van alles op het bord, maar remise was
tenslotte een juiste uitslag. De
stand was 2-2 en nog vier borden
waren in gevecht. FM Johannes
Rudolph is met wit vreselijk sterk

ijzersterke wedstrijd op het gladde, ijzige parcours welke uiteindelijk een 16e plek opleverde.
De volgende wedstrijd in het Nationale Crosscircuit vind traditioneel plaats in Soest op 31 december. Daarna zullen Nienke en Corné afrijzen voor de resterende
wedstrijden naar Kerkrade, Breda
en Emmeloord.
Corné Timmer in het ‘witte’ Bos.
Foto: Erik Witpeerd

Zaterdag op ijsbaan in Haarlem

Vierde editie van ‘Klaas
Pander Memorial’
zodat het publiek daar dan ook
het beste zicht heeft op dit spectaculaire onderdeel.
Deelnemen kunnen leden van
schaatsclubs die op Haarlemse IJsbaan trainen. De winnaars
van de grote finale ontvangen
de Klaas Pander Memorial waarin
hun namen worden gegraveerd
en dat betekent ‘eeuwige roem’.
De toegang is gratis voor het publiek dat van harte welkom is om
de deelnemers aan te moedigen
en vooral bij de finales te komen
kijken.
Ter verhoging van de gezelligheid rond de ijsbaan speelt er een
dweilorkest en zijn onder meer
glühwein en chocolademelk te
verkrijgen. Een fotograaf is aanwezig om leuke foto’s van de bezoekers met de look-a-like Klaas
Pander te maken. De organisatie
ziet het publiek graag in grote getale komen kijken om de deelnemers aan te moedigen. Het evenement begint om 20.00 uur en
de ijsbaan is gelegen aan de Westelijke Randweg in Haarlem. Daar
kan gratis geparkeerd worden.

