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Wij zijn van 24 december 2012 
t/m 31 december 2012 gesloten.

Op dinsdag 1 januari 
zijn wij vanaf 16.00 uur 

weer geopend 
en dan bent u weer 7 dagen 
per week van harte welkom.

Familie Arkesteijn en 
alle medewerkers 

wensen u een voorspoedig 
en een smaakvol

RESTAURANT
BAR

WAPEN VAN AALSMEER
Dorpsstraat 15

1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

2013

www.bosse-elektro.nl

Prettige Kerstdagen
en een

Zonnig 2013

VERHUIZING 
In verband met de ambtelijke samenwerking met Amstelveen verhuist het 
ambtelijk apparaat van de gemeente Aalsmeer van dinsdag 18 t/m vrijdag 
21 december naar het raadhuis in Amstelveen. Hiermee zal de telefonische 
en fysieke bereikbaarheid van diverse afdelingen sterk verminderen tijdens 
deze periode. Meer uitgebreide informatie hierover leest u op de gemeente-
pagina in deze krant op pagina 6.

KERST EN OUD & NIEUW
Op 24, 25, 26 en 31 december en op 1 januari 2013 is het gemeentehuis 
gesloten. Op 2 januari zijn de publieksbalies geopend van 11.00-20.00 uur.

IN 2013 
Vanaf 7 januari 2013 zullen alle telefoongesprekken binnenkomen bij en af-
gehandeld worden door het callcenter in Amstelveen. Het telefoonnummer 
(0297) 387 575 blijft voor de inwoners van Aalsmeer bereikbaar.

BALIE BOUWEN EN VERGUNNINGEN
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen is uitgebreid (zie hiervoor
de gemeentepagina op pagina 6 in deze krant).

ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
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KERSTACTIE

IEDER 2E 
ARTIKEL 50% KORTING!

JACK&JONES / ONLY

VRIJDAG 21 DECEMBER

IEDER 2E 
ARTIKEL 50% KORTING!

G-STAR / DIESEL

ZATERDAG 22 DECEMBER

IEDER 2E 
ARTIKEL

ZONDAG 23 DECEMBER

50% KORTING!
PALL MALL / DEPT

OP ALLE JEANS / JASSEN / VESTEN / TRUIEN / OVERHEMDEN / ETC.

*

*

*

ZONDAG 23 DECEMBER

OPEN 12-17UUR

MAANDAG 24 DECEMBER

OPEN 10-17UUR

* NIET I.C.M. ANDERE ACTIES. KORTING GELDT VOOR LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL

VRIJDAG 21, ZATERDAG 22 EN ZONDAG 23 DECEMBER

EXTRA

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Fijne 
kerstdagen 

en een 
succesvol 

2013!

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
� 0297-341900
� 06-54216222
� VERKOOPAALSMEER@
 MEERBODE.NL

GRATIS ZOUT AFHALEN 22 DECEMBER 
Inwoners van Gemeente Aalsmeer kunnen op 22 december tussen 10.00 en 
14.00 uur bij de werf van de Meerlanden, Zwarteweg 77 A in Aalsmeer gra-
tis één strooizoutzak per huishouden ophalen op vertoon van legitimatie.
Let op: er zijn 2.500 zakken beschikbaar. Op is op!

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Dorpsstraat 4, Aalsmeer. Tel. 0297-329459
Open: Woensdag t/m Zaterdag. Koopavond gesloten.

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

TOT 
MEER 
DAN

      
70% 

KORTING

EXTRA MAANDPRIJS 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:

BLOEMENBOETIEK 
ANGELIQUE
DECEMBER:

KERSTSTUK
(t.w.v. 25,-)

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS
en win een

KIA

PICANTO

AALSMEERSE BELANGEN 

Fijne kerstdagen en een 
goed nieuwjaar!

In plaats van kaarten...

Ophelialaan 106 | Aalsmeer | 0297 368010Ophelialaan 106 | Aalsmeer | 0297 368010

Bij Ridder & Co hangen zondag de miljoenen in de lucht..

PLUK ZE ER UIT!!
Maak ook kennis met

onze heerlijke
kerstthee & kerstkoffi  e!

A.S.ZONDAG OPEN
VAN 11.00-16.00 U

Sfeervolle kerst in Aalsmeer
Aalsmeer - Op het Raadhuis-
plein straalt een levensgrote kerst-
boom met lichtjes, de winkelstra-
ten zijn opgefl eurd met lichtjes en 
groen en menig tuin en huis in de 
gemeente zijn in lichtelementen ge-
zet. Het is kerst in sfeervol Aalsmeer. 
Er zijn al diverse kersvieringen ge-
houden, evenals kerstconcerten ge-
geven, maar komend weekend kan 
nog volop genoten worden van dit 
gezellige feest in de laatste dagen 
van het jaar. 
Elders in deze krant zijn de diverse 
activiteiten voor en rond de kerstda-
gen gebundeld. Van concerten, op-

tredens en vieringen in kerken tot 
de mogelijk om aanstaande zondag 
het centrum te bezoeken waar een 
groot aantal winkels in de middag 
de deuren opent. 

Eerder opmaken!
Fijne kerstdagen namens het hele 
team van de Nieuwe Meerbode! De 
medewerkers gaan overigens nog 
enkele dagen hard aan het werk. De 
laatste krant van het jaar verschijnt 
‘gewoon’ op donderdag 27 decem-
ber, maar wordt reeds op vrijdag 21 
en maandag 24 december opge-
maakt.

Zonder kerst kent Aalsmeer ook hele sfeervolle momenten, zoals deze mooie, rode zonsondergang boven de Westein-
derplassen met daarbij de verlichte watertoren. Foto: Anton Temme.

Aanleveren van artikelen en advertenties kan tot 12.00 uur aanstaan-
de maandag via respectievelijk redactieaalsmeer@meerbode.nl en 
verkoopaals meer@meerbode.nl.

Geef inbrekers ook tijdens 
kerstdagen geen kans!
Aalsmeer - Woninginbraak is een 
ernstig misdrijf dat een grote nega-
tieve impact heeft op de slachtoffers 
en de omgeving. De politie surveil-
leert momenteel regelmatig in buur-
ten om inbraken en diefstal uit wo-
ningen tegen te gaan en daders op 
te sporen. Terwijl menigeen zich op-
maakt voor een gezellige kerstva-
kantie elders, maken inbrekers zich 
op om ook op pad te gaan en niet in 
goede zin. Sluit bij het verlaten van 
de woning alle ramen en deuren 
goed. Laat een bewoonde indruk 
achter, bijvoorbeeld door met tijd-
schakelaars licht aan te laten gaan, 
zowel binnen als buiten. Laat ver-
der waardevolle spullen niet in het 

zicht staan. Berg eventueel waarde-
volle papieren en sieraden op in een 
(bank)kluisje en zorg dat er geen 
grote hoeveelheid geld in huis aan-
wezig is. Sluit tot slot ook de schuur 
en de tuin goed af en zorg dat het 
niet mogelijk is dat inbrekers zich 
via de eerste verdieping toegang 
verschaffen middels bijvoorbeeld 
een vuilcontainer of een ladder. 

Meer weten? Kijk op www.politie.nl. 
Wie een misdrijf op heterdaad ziet 
gebeuren, kan direct de politie ge-
alarmeerd worden via 112. Geen 
spoed, wel politie, algemene vra-
gen? Bel dan 0900-8844 of meld 
misdaad anoniem via 0800-7000.
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KERKDIENSTEN

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

APOTHEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw Oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen 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

DIERENARTS
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

OLGA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HULPDIENST
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, 
AALSMEERDERBRUG, 
KUDELSTAART, RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988 NIEUW NR!
Joke van der Zee
Mobiel 06-50284402
Jan Peterse
Mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

125e jaargang

OPLAGE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

sinds 1888

Th.H.P. Prins. Dinsdag 25 december, 
1e Kerstdag, 10u. kerstdienst, ds. J. 
van Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Om 16.30u. Kerstfeest 
met kindernevendienst. Maandag 
24 december 21.30u. kerstnacht-
dienst, ds. E.J. Westerman. Dinsdag 
25 december 10u. kerstfeest, ds. E.J. 
Westerman. Organist alle dagen: W. 
Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
C.H. Oechies uit Uithoorn. Orga-
nist: Cees Verschoor. Maandag 24 
december 18.30-19.30u. kinderker-
stfeest. Dinsdag 25 december, 1e 
Kerstdag, 9.45u. kerstviering met ds. 
C.G. Graafland mmv Trumpets of the 
Lord olv Rob van Dijk.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels, 
spreker Jan Sjoerd Pasterkamp. 
Aparte bijeenkomst voor kinderen. 
Om 19u. gezinskerstnachtdienst 
met musical. Maandag 24 decem-
ber 21u. kerstnachtdienst.
.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. K. Muller en 
16.30u. met ds. K. van As uit Oost-
zaan. Maandag 24 december 
21.30u. kerstavonddienst m.m.v. Ca-
ritas, PKN-koor Rijsenhout en 4Him. 
Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag, 
dienst om 10u. met K. Muller en 
16u. kinderkerstfeest.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
in zorgcentrum Aelsmeer om 10u. 
en zaterdag in Kloosterhof om 17u. 
viering. Zondag om 10.30u. in kerk 

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. kerstgezinsdienst. Tevens 
crèche en peuterdienst. Maandag 
24 december 20.30u. kerstnacht-
dienst. 1e Kerstdag geen dienst.

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag om 10u. Spreker David de 
Vos. Tevens speciale dienst voor 
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. 1e Kerstdag dienst en 
2e Kerstdag 10u. zangdienst mmv 
Evondo.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. 
dienst met ds. Chr. Schlette. Col-
lecte voor adventsproject. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 
Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag, 
9.45u. kerstviering met ds. L. Ge-
ijlvoet. Collecte: Doopsgezind We-
reldwerk.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. Dinsdag 
25 december, 1e Kerstdag, dien-
sten om 10u. en 16.30u. Woensdag 
26 december, 2e Kerstdag, dienst 
om 10u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. 
J. van Popering. Maandag 24 de-
cember 22u. kerstnachtdienst, ds. 

Kerst 
23-26 december

eucharistieviering met L. Seeboldt 
mmv koor. Om 14u. Poolse dienst 
met Christoff. Maandag 24 decem-
ber 19u. gezinsviering met L. See-
boldt mmv Mirakeltjes en 21.30u. 
eucharistieviering in kerk. Dinsdag 
25 december, 1e Kerstdag, 10.30u. 
in Kloosterhof woordcommunievie-
ring en 10.30u. dienst olv parochia-
nen in kerk.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Maandag 24 
december 21u. kerstavondienst met 
pastor Jacob Spaans. Organist: Eric 
Edelman mmv Wijker koor.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jac. van 
Veen. Om 10.30u. Plug & Pray. Dins-
dag 25 december, 1e Kerstdag, 10u. 
dienst, ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst. Maandag 24 de-
cember 22.30u. kerstavondienst. 
Dinsdag 25 december, 1e Kerst-
dag, 10u. dienst. Woensdag 26 de-
cember, 2e Kerstdag, 10.30u. kerst-
musical.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 10.30u. viering. Maandag 24 
december 17u. kleuterviering met 
kerstverhaal, 19u. gezinsviering 
mmv kinderkoor en 22u. kerst-
avondviering mmv dames- en he-
renkoor. Dinsdag 25 december, 1e 
Kerstdag, 10.30u. kerstviering mmv 
dames- en herenkoor.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Lege flessenactie 
voor Tinka 
Aalsmeer - Het thuisfront van Tin-
ka is druk bezig met de laatste voor-
bereidingen voor alweer een nieuwe 
activiteit om gelden bijeen te verza-
melen voor het ontwikkelingswerk 

Geslaagde lichtjestocht OVAK 
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 14 
december goot het tijdens ver-
trek van de regen. 112 OVAK-ers 
wisten niet hoe snel ze de bus-
sen in moesten stappen. Om pre-
cies om vijf uur vertrok het gezel-
schap naar het plaatsje Wognum, 
waar men genoot van een heer-
lijk diner. 
Daarna ging de route door Den 
Ilp, waar traditie getrouw de tui-

nen prachtig verlicht zijn. Wel-
licht door de crisis was het totaal 
wat minder dan voorheen, wat de 
chauffeurs deed besluiten om via 
Amsterdam Noord en de IJtunnel 
het centrum van Amsterdam aan 
te doen. 
Dat maakte het meer dan goed. 
Opgetogen en enthousiast was 
het OVAK gezelschap om half elf 
weer terug in Aalsmeer.

Wijzen uit het Oosten 
op zoek in Rijsenhout
Rijsenhout - Wie in de nabijheid 
van Rijsenhout over de Aalsmeer-
derweg weg gaat, ziet tegen de ge-
vel van een modern ogend gebouw 
drie mannen met een kameel afge-
beeld. Ze zijn - zo te zien - op reis. 
Wellicht naar de ster die even ver-
derop ook tegen de gevel van dat 
gebouw te zien is. Het gebouw is 
het Nederlands Gereformeerd kerk-
gebouw het Lichtbaken. De drie 
mannen zijn de wijzen uit het kerst-
verhaal. Ze zoeken het geboren ko-
ningskind. De ster wijst de weg en 
de plaats. Wie nog iets verder en 
hoger ziet, ontwaart op de toren het 
zogenaamde Chi-Rho-teken. Naar 
de beginletters van de naam van het 
Koningskind: Christus Jezus. Het 

gezochte koningskind is de Christus 
zoals hij onder andere in dit kerk-
gebouw verkondigd wordt. Van de 
wijzen uit het oosten weten ze dat 
ze het koningskind gevonden heb-
ben. Ze hebben hem hun geschen-
ken gegeven: goud, wierook en mir-
re.Op diverse plaatsen zullen op 
het naderende kerstfeest weer vele 
mensen dit koningskind aanbidden 
een hulde brengen. In het Lichtba-
ken kan dat bijvoorbeeld op maan-
dag 24 december om 21.30 uur. Aan 
deze kerstavonddienst wordt mede-
werking verleend door onder ande-
re het PKN-kerkkoor van Rijk-Rij-
senhout, het Charles Dickens koor 
en de NGK-zang- en muziekgroep 
4Him.

Alle oud papier 
voor Supporters

Kudelstaart - Met ingang van 
het nieuwe jaar stopt de ge-
meente Aalsmeer met het op-
halen van het oude papier op de 
derde vrijdag van de maand in 
Kudelstaart. 

Alleen de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart haalt dan nog 
het oude papier op. Dit doen 
zij elke eerste vrijdagavond van 
de maand in geheel Kudelstaart 
met uitzondering van de Genie-
dijk, Vrouwentroostpad en de 
Hoofdweg. 

De vereniging steunt met de op-
brengst van het oude papier fi-
nancieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen. Voor verdere inlich-
tingen kan de nieuwe milleuka-
lender, die binnen afzienbare tijd 
verschijnt, geraadpleegd worden 
of bel 06-22041091.

van deze Aalsmeerse. Er wordt, net 
als vorig jaar, weer een lege fles-
senactie gehouden. Lege flessen en 
kratten met statiegeld kunnen inge-
leverd worden bij de Stommeerkade 
42/44 en de Cyclamenstraat 64. In-
middels hebben de Albert Heijn-fili-
alen in Oost en in Kudelstaart hun 
medewerking toegezegd. 

Vanaf morgen, vrijdag 21 december, 
zullen daar bussen staan waar le-
ge flessenbonnetjes ingedaan kun-
nen worden. Met de opbrengst van 
de actie steunt het thuisfront het bij-
zondere werk wat Tinka en Eduardo 
doen. De stroopwafelactie kan overi-
gens een succes genoemd worden. 
Er zijn in totaal 105 pakjes stroop-
wafels en 7 kilo snippers verkocht. 
Meer informatie op: www.tinkahelpt.
com.

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist.
- Kudelstaartseweg: Egaal lichtbruin hangoor konijn. Babbel. 7 maan-

den oud. 
- Stommeerkade: Grijs cyperse langharige poes van 13 jaar oud. Ze 

heet Nietes.
- Begoniastraat: Grote kater, grijs-zwart zonder halsband.

Gevonden:
- Linnaeuslaan: Cyperse poes met wit befje, twee witte achterpoten, 

voorpoten een teen wit, vrij groot.
- Sportlaan: Zwart-witte kater met witte bef en onderbuik
- Fuutlaan: Rood met witte poes, Zij heeft een witte snuit, bef, voor-

pootjes en achter pootjes. Zij draagt een zwart bandje.
- Ophelialaan: Zwart-witte kitten. Witte bef, wit onder mondje en vier 

witte voetjes.

Kerstdiner bij de Eetclub
Aalsmeer - Net als vorig jaar orga-
niseert de Eetclub ook dit jaar weer 
een gezellige kerstdiner op kerst-
avond, maandag 24 december. De 
maaltijd is speciaal bedoeld voor 
mensen die weinig of geen aan-
spraak hebben gedurende de feest-
dagen. In de gezellige entoura-

ge van restaurant De Oude Veiling 
wordt de maaltijd om 18.00 uur ge-
serveerd. 
Iedereen is welkom. De toegang 
is gratis. Aanmelden kan via 06-
33673053. Schuif ook gezellig aan! 
De Eetclub is een initiatief van de 
Aalsmeerse CAMA Gemeente.

Succesvolle reanimatiecursus 
voor leden Duikteam
Aalsmeer - De afgelopen weken 
hebben achttien leden van onder-
watersportvereniging Duikteam 
Thamen uit Aalsmeer met goed ge-
volg de cursus reanimatie afge-
rond. Voor een aantal een herhaling 
en voor anderen (beginnende dui-
kers) de eerste volledige cursus in-
clusief het gebruik van de AED (Au-
tomatische Externe Defibrillator). De 
cursus is afgelopen donderdag af-
gesloten met de uitreiking van het 
bijbehorende certificaat, afgegeven 
door de Nederlandse Reanimatie 
Raad. De cursus is ook onder auspi-
ciën van de raad door een gekwalifi-
ceerde instructrice gegeven. Dit tel-
kens in groepjes van zes personen 
in verband met de praktische trai-
ning van de reanimatietechnieken. 
De kennis van de reanimatie maakt 
deel uit van de opleidingen voor 
sportduiker en zijn erop gericht om 
ingeval van nood altijd meteen de 
juiste hulp bij een (duik)ongeval te 
kunnen geven. In de meer dan vijf-
endertigjarige geschiedenis is dit bij 

al die duizenden duiken zelf geluk-
kig nooit nodig geweest. Wel heb-
ben een paar clubleden de reanima-
tie in geheel andere situaties mogen 
toepassen. Hierbij bleek maar weer 
dat deze kennis eigenlijk altijd nut-
tig is. Meer weten over de onder-
watersport in de regio, kijk dan op 
www.thamen-diving.nl.

BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 21 
december is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. 
Om 19.30 uur gaat de zaal open 
en staan koffie en thee klaar. Iede-
re kaartliefhebber is van harte wel-
kom. Het klaverjassen op 14 decem-
ber is gewonnen door Siem Burgers 
met 5064 punten. Bij het jokeren 
behaalde Loes de hoogste eer met 
299 punten.
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GEMEENTEHUIS AALSMEER

LET OP GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE 
FEESTDAGEN
24, 25, 26 en 31 december is het gemeentehuis van 
Aalsmeer gesloten en vindt er geen dienstverlening 
plaats.

2 januari 2013 zijn de balies in het gemeentehuis 
van Aalsmeer geopend van 14.00-20.00 uur.

AMBTELIJK SAMENWERKING

In verband met de ambtelijke samenwerking met Am-
stelveen vindt er van 18 t/m 21 december de ver-
huizing plaats van een groot aantal medewerkers van 
Aalsmeer naar Amstelveen. Met uitzondering van de 
afdeling Dienstverlening, het loket WMO en het Loket 
Sociale Zaken, zijn de medewerkers niet bereikbaar 
voor het publiek. Dit geldt zowel voor de telefonische 
als de fysieke bereikbaarheid. Daar waar noodzakelijk 
zullen door de receptie in Aalsmeer terugbelverzoeken 
genoteerd worden.

DIENSTVERLENING BALIE BOUWEN & 
VERGUNNINGEN UITGEBREID 

Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk samen 
met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner verandert 
er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, rij-
bewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen in 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het is 
wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan.

Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur*
* In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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 meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl.

BEKENDMAKING WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE 
REGELING‘SAMENWERKINGSVERBAND 
AALSMEER - UITHOORN’

Op 18 december 2012 hebben de colleges van Aalsmeer en 
Uithoorn de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ‘ 
Samenwerkingsverband Aalsmeer - Uithoorn’ vastgesteld en 
getekend. De regeling treedt in werking met ingang van 01 
januari 2013. 

De regeling is in 2009 getroffen ten behoeve van het vor-
men van een gemeenschappelijke organisatie die belast is 
met de uitvoering van de taken gemeentelijke belastingen 
en de Wet waardering onroerende zaken, de e-dienstverle-
ning, werk en inkomen en de voorzieningen krachtens de 
Wet maatschappelijke ondersteuning voor de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. De wijziging van de regeling per 1 
januari 2013 betreft het uit de regeling halen van de taken 
e-dienstverlening en Woz-belastingen. Per 1 januari 2013 is 
de taak gemeentebelastingen ondergebracht in de ‘Centrum-
regeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen’ 
voor de gemeente Aalsmeer en in de ‘Gemeenschappelijke 
regeling samenwerking belastingen regio Amstelland Meer-
landen’ voor de gemeente Uithoorn. 

De volledige tekst van de regeling ligt met ingang van 19 
december 2012 voor 6 weken op de volgende wijze voor een 
ieder ter inzage:
- Bij de receptie van het gemeentehuis, Driekolommen-

plein1 te Aalsmeer. Openingstijden receptie: maandag 
tot en met vrijdag van 9.00-14.00 uur );

- De regeling is begin 2013 terug te lezen op de regelin-
genbank van Aalsmeer 

WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-

werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

INRICHTINGSCRITERIA VOOR INZAMELVOORZIENINGEN 
GEMEENTE AALSMEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 11 december 2012 inrichtingscriteria heb-
ben vastgesteld voor de aanwijzing van aanbiedplaatsen 
voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk 
afval in de gemeente Aalsmeer.

Korte inhoud
In het collegebesluit van 11 december 2012 zijn inrichtings-
criteria vastgesteld, die als basis zullen dienen voor de aan-
wijzing van de aanbiedplaatsen. De inrichtingscriteria zijn: 
een doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte, 
beperking van de overlast voor de omgeving, de verkeersvei-
ligheid, de financiële, inzamellogistieke aspecten en fysieke 
(on)mogelijkheden om inzamelvoorzieningen te plaatsen.

Inwerkingtreding
De inrichtingscriteria treden in werking op de eerste dag na 
de datum van deze bekendmaking.

Inzien stukken
De inrichtingscriteria liggen vanaf heden voor een ieder kos-
teloos ter inzage bij de afdeling dienstverlening, balie 5 van 
het gemeentehuis.

DEFINITIEVE BESCHIKKINGEN

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de 
openingstijden of op afspraak ter inzage bij de afdeling dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

 
Koopzondag
Het college maakt bekend dat voor 2013 de volgende dagen 
als koopzondagen zijn vastgesteld:
- het gebied ten oosten van de Machineweg:
 24 maart, 1 april (2e paasdag), 14 april, 21 april, 5 mei, 

9 mei (hemelvaartsdag), 20 mei (2e pinksterdag), 26 mei, 
1 december, 8 december en 15 december.

- het gebied ten westen van de Machineweg: 
 1 april, 21 april, 9 mei (hemelvaartsdag), 20 mei (2e 

pinksterdag), 29 september, 3 november, 24 november, 1 
december, 8 december, 15 december, 22 december en 29 
december.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen: 
- Dotterbloemweg, het bouwen van een woning;
- Korfstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Poldermeesterplein 11, het wijzigen van het gebruik 

t.b.v. een zonnecentrum;
- Middenweg, het kappen van een boom;
- Oosteinderweg achter 287, het herprofileren van water-

gangen;
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Zandoogjestraat 21, het wijzigen van de gevel en het 

bouwen van een dakterras.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Spoorlaan, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum vergunningen: 18 december 2012.

Officiële Mededelingen
20 december 2012

ONTWERP OPENSTELLINGSVERGUNNING 
WATERWOLFTUNNEL AALSMEER - HAARLEMMERMEER

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
heeft op 18 december 2012 besloten een ontwerp-openstel-
lingsvergunning voor de Waterwolftunnel in de N201 ter visie 
te leggen. De Waterwolftunnel ligt in de nieuwe N201 nabij 
Schiphol en FloraHolland Aalsmeer en wordt gerealiseerd 
door de provincie Noord-Holland. De verwachte openstelling 
van de Waterwolftunnel is voorjaar 2013.

Op basis van de openstellingsaanvraag en de daarbij beho-
rende indiengegevens in het veiligheidsBeheerPlan (VBP) 
van 9 november, hebben de gemeente Haarlemmermeer en 
beide veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Kenne-
merland een positief advies uitgebracht aan de gemeente 
Aalsmeer. Op 18 december 2012 hebben de burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer, mede gebaseerd op de adviezen 
van haar adviseurs, een ontwerp besluit genomen. Dit ont-
werp besluit wordt gedurende een periode van 6 weken ter 
inzage gelegd om belangstellenden de gelegenheid te geven 
hun zienswijze omtrent het ontwerp naar voren brengen. De 
aankomende periode werkt de provincie Noord-Holland aan 
het verificatie- en validatieproces, waarmee zij moeten aan-
tonen dat de tunnel aan alle wettelijke (veiligheids)eisen 
voldoet. Ook hierbij zijn de gemeente Aalsmeer en haar advi-
seurs nauw betrokken. De resultaten worden begin 2013 aan-
geleverd en vervolgens getoetst door de gemeente Aalsmeer 
en haar adviseurs. Met deze uitkomsten en de eventueel in-
gekomen zienswijzen, nemen burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer vervolgens een besluit omtrent de definitieve 
openstellingsvergunning. Verwacht wordt dat de Waterwolf-
tunnel in het voorjaar van 2013 kan worden opengesteld 
voor het verkeer.

Gedurende de ter inzagetermijn kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling een zienswijze indienen. De 
termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt, op 
grond van artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, 
zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit is gepubliceerd (21 december 2012). 
De zienswijze dient te worden gericht aan Burgemeester en 
wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 
De zienswijze moet zijn ondertekend. Het bevat ten min-
ste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waarover de zienswijze is 
gericht.

TER INZAGE BIJ DE AFDELING DIENSTVERLENING, 
BALIE 5 ( WEEK 51)

t/m 28-12 Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht A-Z-HZ_WABO-20120295;

t/m 28-12 APV vergunning: de verkoop van oliebollen, op 29 
en 31 december 2012 op hoek Pontweg/Oostein-
derweg;

2013
t/m 02-01 Het tijdelijk stremmen van het Robend tussen de 

Albrechtstraat en de Edisonstraat op 7 december 
2012 tussen 09.00-11.30 uur;

t/m 10-01 APV Evenementenvergunning: Krul draaiorgels, 
voor het maken van muziek met een draaiorgel op 
de openbare weg in deze gemeente; W.U.N. Hegi, 
voor het maken van muziek met een draaiorgel op 
de openbare weg in deze gemeente;

t/m 10-01 APV Collectevergunning voor het houden een kle-
dinginzamelingsactie in het 1e, 2e, 3e en 4e kwar-
taal;

t/m 10-01 Regeling verwerking verspreidbare bagger;
t/m 11-01 Ter inzage legging Ontwerp bestemmingsplan 

‘Stommeer’;
t/m 13-01 Beschermde dorpsgezichten;
t/m 16-01 APV ontheffing sluitingstijd: De Oude Veiling voor 

31 december 2012 op 1 januari 2013 tot 06.00 
uur;

t/m 17-01 Onteigening van een onroerende zaak in de ge-
meente Aalsmeer bestemmingsplan ”Oosteinder-
weg e.o. 2005” en het uitwerkingsplan “Dorpsha-
ven”;

t/m 18-01 APV Standplaatsvergunning: voor het plaatsen van 
een partytent van 27 tot 29 december 2012 voor 
lunchroom Marcon;

t/m 18-01 APV Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef 
van 5 t/m 10 maart 2013 van 14.00-24.00 uur;

t/m 18-01 Tijdelijke verkeermaatregelen: Tijdelijk gedeelte-
lijk stremmen van de Aalsmeerderweg, ter hoog-
te van nr. 289 op 14 december 2012, van 07.00-
17.00 uur;

t/m 24-01 APV Vergunning: Santarun door Aalsmeer Dorp/
Zuid op 22 december 2012 van 11.00-13.00 uur; 

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de be-
zwaarschriften Aalsmeer;

t/m 01-02 Inrichtingscriteria voor inzamelvoorzieningen ge-
meente Aalsmeer;

t/m 01-02 Bekendmaking Wijziging Gemeenschappelijke Re-
geling‘Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn’;

t/m 01-02 Ontwerp openstellingsvergunning Waterwolftunnel 
Aalsmeer-Haarlemmermeer.

GEMEENTE AALSMEER
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

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 infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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 bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FRACTIESPREEKUUR
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 15 januari en 5 februari 2013.

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

SCHIPHOL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Kadernota Jeugd en Gezin 
unaniem vastgesteld
Aalsmeer - De behandeling van 
het agendapunt Vaststellen Kader-
nota Jeugd en Gezin 2013-2015, 
kennis te nemen van het Uitvoe-
ringsprogramma en een structure-
le verhoging van 30 duizend euro 
ten behoeve van het tienerwerk op 
te nemen in de eerste begrotings-
wijziging is donderdag 13 december 
bij alle vier de fracties in goede aar-
de gevallen. 

Volgens de CDA-fractie is het een 
prima nota waar de fractie mee uit 

de voeten kan en deze mening werd 
dan ook gedeeld door de ande-
re drie fracties. In de eerste termijn 
had de CDA-fractie begin novem-
ber al aangegeven dat de gebezig-
de term van zelfredzaamheid in de 
stukken eigenlijk geen goed woord 
was en dat in werkelijkheid de term 
samenredzaamheid beter is. Dit, 
omdat de kern van het jeugd- en 
gezinsbeleid op basis van ieders ‘ei-
gen krachten’ het ‘samen oplossen’ 
van maatschappelijke problemen is. 
De CDA-fractie diende drie moties 

in en twee van deze moties kregen 
steun. In de motie Maatschappelijke 
stage wordt het college opgeroepen 
om in samenspraak met de middel-
bare scholen en MaS Amstelland 
tot een plan te komen om de maat-
schappelijke stage (30 uur onbe-
taald vrijwilligerswerk) ook na 2014 
in Aalsmeer voort te blijven zetten, 
inclusief de financiële consequen-
ties en de Raad hierover te informe-
ren uiterlijk bij de Lentenota. 

Het nieuwe kabinet is voorne-
mens de stage stop te zetten na 
het schooljaar 2014-2015.De mo-
tie wordt raadsbreed ondersteund. 
Dat geldt ook voor de motie waar-
in het college wordt opgeroepen om 
bij de voorbereidingen van het ar-

moedebeleid in samenspraak met 
het maatschappelijk middenveld te 
onderzoeken wat de meerwaarde 
van een Aalsmeerpas kan zijn ten 
opzichte van de huidige minimare-
gelingen. 

De motie waarin het college wordt 
opgeroepen een (integraal) plan te 
ontwikkelen om actief aan te slui-
ten bij de JOGG (Jongeren Op Ge-
zond Gewicht) aanpak waardoor de 
gemeente Aalsmeer een JOGG ge-
meente kan worden werd ingetrok-
ken nadat wethouder Rik Rolleman 
had aangegeven dat de gemeen-
te daar al mee bezig is. De kader-
nota Jeugd en Gezin werd uiteinde-
lijk met algemene stemmen aange-
nomen. 
 

Aalsmeer - Met ingang van 1 janu-
ari 2013 gaat het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer van start om het voor kin-
deren in de gemeente Aalsmeer 
met financieel niet of minder draag-
krachtige ouder(s) mogelijk te ma-
ken deel te nemen aan actieve 
kunstbeoefening. Wie aan kunst 
doet, krijgt meer zelfvertrouwen, 
concentreert zich beter en wordt 
sociaal vaardiger. Deze effecten zijn 
juist zo belangrijk voor de groep kin-
deren in achterstandsposities. Het is 
daarom dat het Jeugdcultuurfonds 
Aalsmeer deze groep kinderen ook 

de gelegenheid wil geven om aan 
kunst te kunnen doen en daarvoor 
worden bevoegde en gediplomeer-
de docenten en verenigingen op het 
gebied van dans, muziek, schilde-
ren en tekenen, toneel en alle ande-
re kunstdisciplines gezocht. Bent u 
de docent of vereniging die les geeft 
en een bijdrage wil leveren aan de 
culturele ontwikkeling van deze ta-
lentjes? Meld u dan aan bij con-
sulent Cees Wijnen. Via consulent.
aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl of 
voorzitter Ingrid Mulder via voorzit-
ter.aalsmeer@jeugdcultuurfonds.nl. 

Docenten gezocht voor 
het Jeugdcultuurfonds
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Soul Celebration sluit theaterjaar 2012 af in Crown. Foto: Sven Hoogerhuis

Margriet Eshuijs,Wolga Kozakken en Dirk Scheele

Soul Celebration in het 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 20 december, zingen Mar-
griet Eshuijs en Maarten Peter met 
de leukste kerst kids onder bege-
leiding van het filmorkest Timbres 
Divers de sterren van de hemel tij-
dens het familieconcert ‘A warm & 
white Christmas‘ in het Crown The-
ater. Speciale gast in de show is 
de Aalsmeerse zanger Jan Leliveld. 
Een feest der herkenning voor iede-
re generatie vanaf 20.00 uur. En de 
Wolga Kozakken zorgen voor de ul-
tieme kerstsfeer met het Russische 
koor en virtuoze solisten op dins-
dag 25 december. De traditie van 
hun muziek en zang, zónder eni-
ge geluidsversterking, brengt de 
sfeer zoals kerstviering bedoeld is. 
Het concert begint om 14.00 uur. 
Op donderdag 27 december vanaf 
14.00 uur zingt Dirk Scheele in War-
me handen, koude voeten prachti-
ge decemberliedjes onder de kerst-
boom over Kerstmis, verkouden 
worden en warme handen en koude 
voeten in het Crown Theater. Kaar-
ten voor de voorstelling, die begint 
om 14.00 uur, kosten via sprintprij-
zen 14,50 euro per stuk. Reguliere 
prijs is 17,50 euro.

Soul en disco
Zondagavond 30 december presen-
teert het Crown Theater: Soul Ce-
lebration – New Year Celebration. 
Mis het niet! Een spectaculair soul-
concert waarbij het dak er gega-

randeerd af gaat. De grootste soul-
hits en discoclassics zullen de re-
vue passeren, van Aretha Franklin, 
the Jackson Five, James Brown, de 
Supremes, Marvin Gaye tot Alecia 
Keys, Stevie Wonder en Tina Tur-
ner. Het publiek kan rekenen op dij-
ken van stemmen en een geweldige 
live band met topmuzikanten, on-
der leiding van Iwan Vanhetten (Sis-
ter Sledge). Kortom: een geweldig 
feest, waarbij het publiek heerlijk 
kan meezingen meeswingen met de 
soepele moves van de brothers en 
sisters. In de afgelopen jaren heeft 
het publiek kennis kunnen maken 
met de sensationele concerten van 
de Soul & Disco Brothers en de Soul 
Sisters. Met overdonderend succes 
wisten ze elke theaterzaal op z’n kop 
te zetten. Zo ook het Crown Theater 
vorig seizoen! Nu hebben de Bro-
thers en de Sisters hun krachten 
gebundeld: een formatie van de-
ze twee groepen zorgt voor een ex-
plosie van soul, swing, disco, glitter 
en glamour. Soul Celebration begint 
zondag 30 december om 20.00 uur 
in het Crown Theater. Kaarten kos-
ten via sprintprijzen 25,50 euro per 
stuk. Reguliere prijs is 32,50 euro. 
Verkoop kaarten voor alle voorstel-
lingen: www.crowntheateraalsmeer.
nl of telefonisch: 0900-1353 (See 
Tickets). Kaarten kunnen ook aan 
de zaal gekocht worden vanaf een 
uur voor aanvang. Voor sprintprijzen 
geldt: op is op. 

Naar de film in Studio’s Aalsmeer
Spetterende première Hotel 
Transylvania in Crown Cinema
Aalsmeer - Zaterdag 15 decem-
ber ging in Crown Cinema, gele-
gen in Studio’s Aalsmeer, de bios-
coopfilm Hotel Transylvania in pre-
mière. Alles was uit de kast getrok-
ken om de première te laten spet-
teren. Alle ‘Hollywood’-ingrediën-
ten waren aanwezig. Rode loper, 
bekende Nederlandse acteurs, ca-
mera’s, pers, diverse monsters uit 
de film en niet te vergeten een he-
le schare fans! Bezoeker van de pre-
mière werden als echte sterren ont-
vangen door diverse monsters uit de 
film op de rode loper. Onder ande-
re Dracula, de Mummy en Franken-
stein zorgden voor een speciale ont-
vangst. Kinderen gingen uitgebreid 
met de monsters op de foto. BN-ers, 
zoals Charly Luske, Ferry Doedens 
en Liza Sips, maakten vervolgens 
hun entree op de rode loper. Zij 
maakten deel uit van de stemmen-
cast van deze animatiefilm. Zij ston-
den de aanwezige pers uitgebreid 
te woord. Fans kregen de gelegen-
heid hun handtekeningen te vragen 
en met hen op de foto te gaan. Voor 
de film van start ging verscheen 
de stemmencast van de hoofdfigu-
ren in de zaal en namen bloemen in 
ontvangst. Hotel Transylvania is een 
zeer vermakelijke animatiefilm voor 

jong en oud. Het verhaal speelt zich 
af in Hotel Transylvania, Dracula’s 
(Charly Luske) luxueuze vijfsterren-
hotel waar monsters gewoon zich-
zelf kunnen zijn. Hier zijn geen men-
sen in de buurt die hen lastig val-
len! Dracula heeft alle ‘A’ VIP-Mon-
sters uitgenodigd op het 118e ver-
jaardagsfeestje van zijn dochter 
Mavis (Liza Sips). Bij de top geno-
digden horen: Frankenstein en zijn 
madame, de mummy, de onzicht-
bare man, familie Weerwolf en nog 
meer fraaie monsters. Voor Dracu-
la is het ontvangen van VIP’s geen 
probleem, tot een partycrasher (Fer-
ry Doedens) en een mens boven-
dien, een oogje heeft op zijn oog-
appel Mavis. 

Na de film werden sommige kin-
deren gevraagd wat zij de leukste 
stukken uit de film vonden door het 
kinderprogramma Nick Extra. Dit 
maakte het voor alle aanwezige kin-
deren extra indrukwekkend. Beken-
de Nederlanders zo dichtbij! Came-
ra’s, microfoons, geluidsmannen. 
Even waande een ieder zich in een 
andere wereld. Kijk voor het com-
plete filmaanbod en het reserveren 
van kaartjes op www.crowncinema.
nl of www.studiosaalsmeer.nl.

Muziek/theater
Donderdag 20 december:
* Muziek ‘A warm and white christ-
mas’ met Margriet Eshuijs en Jan 
Leliveld in Crown Theater v/a 20u.
Vrijdag 21 december:
* Party Time in café de Praam, Zijd-
straat vanaf 22u. met dj.
Zaterdag 22 december:
* Kerstconcert Flora in Dorpskerk, 
Kanaalstraat. Aanvang: 20u.
* Estafettemiddag v/a 17u. en feest 
met dj in café de Praam, Zijdstraat 
vanaf 22u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Start 21u. Open 20.30u.
* Band Wild live in café Sportzicht, 
Sportlaan vanaf 22u.
* Favofilm wethouder Ad Verburg in 
Oude Veiling, Marktstraat, 20u.
Zondag 23 december:
* Kerstconcert Con Amore in Open 
Hofkerk, Ophelialaan v/a 15u.
* Optreden Sonority in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 19.30u.
* Salsafeest met band in The Beach, 
Oosteinderweg 247a vanaf 19.30u.
Maandag 24 december:
* The Hucksters live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 21.30u.
Dinsdag 25 december:
* Wolga Kozakken Koor in Crown 
Theater, Van Cleeffkade. V/a 14u.
Donderdag 27 december:
* Familievoorstelling Warme han-
den, koude voeten met Dirk Schee-
le in Crown Theater. Aanvang: 14u.
Vrijdag 28 december:
* Kinderfilm in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Aanvang: 13.30u.
Zaterdag 29 december:
* Black Top live in The Shack, Schip-
holdijk, Oude Meer v/a 21.30u.
Zondag 30 december:
* Muziekvoorstelling Soul Celebrati-
on in Crown Theater v/a 20u.

Exposities
20 t/m 22 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. 
Zaterdag 22 december:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
22 en 23 december:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. Tot en met 
13 januari.
tot en met 27 januari:
* Grafiektentoonstelling met Bob 
Bonies, Frank Stella en Max Bill in 
Oude Raadhuis, Dorpstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Tot en met 24 februari:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Donderdag 20 december:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30-16.30u.
* Koppelklaverjassen Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 21 december:
* Klaverjassen bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 22 december:
* Santa Run: Kerstloop voor goede 
doelen. Start 10.30u. bij Crown Busi-
ness Aalsmeer, Van Cleeffkade.
* Kerstviering met verhaal en band 
in De Mikado, Catharina Amalialaan 
vanaf 20u.
Zondag 23 december:
* Vogelbeurs in Welland MBO in 
Linnaeuslaan 2, 10 tot 13.30u.
* Lantaarnvoorstelling in De Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 15.30u.

Vergaderingen
Donderdag 20 december:
* Beraad en Raad in gemeentehuis, 
Raadhuisplein. Aanvang: 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

KERSTTIP 2:

KERSTTIP 3:KERSTTIP 1:

€59,00 €19,95
Kerstgitaar ‘Valencia’
4/4 klassiek

Keyboard Medeli M5
van €119,- voor

Lessenaar ‘Dixon’
diverse kleuren

€99,00

€19,95
NIEUW:

Carbon drumsticks
(onverslijtbaar) €12,50

Groots Salsafeest zondag
Aalsmeer - Op zondag 23 de-
cember pakt The Beach extra 
groots uit met haar Salsa Christ-
mas Sliver edition. Elk jaar orga-
niseert The Beach een specia-
le salsa live edition met een gro-
te band ondersteund door een DJ. 
Voor aankomende zondag heeft 
The Beach niemand minder dan 
de getalenteerd drummer, percus-
sionist en componist Marco Toro 
(Caracas, Venezuela, 1969) en zijn 
Toro Ensemble (sextet) kunnen 
vastleggen. Als één van de meest 
gewaardeerde drummers en per-
cussionisten wist Marco Toro zich 
direct te omringen met de crème 
de la crème uit de Latin muzikan-
ten-scene. Met zijn laatste cd ‘Oi-
do al Tambor‘ (listen to the drums), 
mag het Marco Toro Ensamble 

zich rekenen tot een van de meest 
dampende salsa-orkesten van Eu-
ropa. Als geen andere band we-
ten zij de elementen van Afro-Ve-
nezulaanse klanken, Boogaloo en 
Salsa Brava te combineren. Ver-
der zal de avond ingevuld worden 
door DJ Jarzino. Tussen de sets 
van de band door, zal hij de vaart 
erin houden met lekkere up tem-
po nummers. 
De dansers hebben de beschik-
king over een grote professionele 
dansvloer, een tropische bar met 
cocktails en een aankleding, zo-
als je die mag verwachten van The 
Beach. Kortom een salsa avond 
met volop energie en spicy Salsa! 
De zaal gaat open om 19.30 uur. 
Voor meer informatie en voorver-
koopadressen: www.beach.nl.

Concrete, abstracte kunst 
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA presen-
teert in samenwerking met gastcu-
rator Heleen van Haaften een uitge-
lezen selectie van grafiek van Bob 
Bonies, Frank Stella en Max Bill in 
Het Oude Raadhuis. Afgelopen za-
terdag werd de tentoonstelling ge-
opend en opgedragen aan Bill Ba-
rends. De presentatie laat bezoe-
kers kennismaken met de uiterst 
boeiende kanten van abstracte 
kunst van de laatste vijftig jaar. Bob 
Bonies is één van de Nederlandse 
nestoren van de formele kunsten 
met een bijzondere staat van dienst. 
Na exposities in de grote musea van 
Nederland en in vele wereldsteden 
toont Het Oude Raadhuis nu met 
zekere trots het werk van deze sy-
stematisch werkende kunstenaar. 
Het werk van Bonies komt voort 
uit het onderzoek van fundamen-
tele beeldmiddelen, zoals het vier-
kant en de cirkel, de kleuren rood, 
blauw, geel (soms groen) en het wit 
schilderij als drager van het beeld. 
Leidraad in het werk is het bouwen 
van een compositie op basis van ge-
ometrische elementen, hun combi-
naties en transformaties. Onderzoek 
en experiment resulteren bij Bonies 
in beelden die een heldere en al-

tijd dynamische ruimtelijkheid cre-
eren. In haar openingstoespraak 
nam Heleen van Haaften de bezoe-
kers mee naar het universum van de 
concrete, abstracte kunst. De trou-
we bezoekers van Het Oude Raad-
huis, die lange tijd zijn ingesteld op 
figuratieve kunst, moesten even in 
hun kijkgewoonte worden omge-
schoold. Voor de formele, ratione-
le, voor sommigen emotieloze, kunst 
moesten de bezoekers zich een ze-
ker abstractievermogen aan meten 
of er over beschikken. Liefhebbers 
van deze stroming vinden de helde-
re beeldtaal een verademing en er-
varen de tentoonstelling als aange-
naam en rustgevend. Mensen uit 
de wereld van eigentijdse architec-
tuur en vormgeving konden genie-
ten van de ontmoeting met de kun-
stenaar. Op de leestafel kunt boe-
ken over Bauhaus en de construc-
tivsten bestuderen. De kunstkijkles-
sen over deze stroming starten in ja-
nuari 2013. De expositie in Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat 9 is 
tot en met 27 januari iedere donder-
dag tot en met zondag te bezoeken 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Door: Annefie van Itterzon

Aalsmeer - Traditiegetrouw zingt popkoor Sonority de zondagavond voor 
de kerst in café bar Joppe in de Weteringstraat. In een ongedwongen sfeer 
zal een selectie uit het totale repertoire gezongen worden. Iedereen is zon-
dag 23 december van harte welkom om te komen luisteren. Aanvang 19.30 
uur, toegang gratis. Meer informatie: www.sonority.nl.

Kerstsongs door Sonority

Nieuw in 2013: Mijn praam is top
Après-ski met DJ’s Henkie 
en Marco in de Praam
Aalsmeer - Het was weer een ge-
zellig weekend in café de Praam in 
de Zijdstraat met veel après-ski en 
apfelkorn. Deze vrijdag 21 decem-
ber trakteert DJ Henkie op de fijnste 
après-ski hits Zaterdagmiddag zijn 
de gast-DJ’s de gebroeders Hen-
ry en Jacco Jongkind en het twee-
tal is voornemens er een hele gezel-
lige après-ski middag van te maken.
Zaterdagavond 22 december staat 
gereserveerd voor de Rotterdam-
se DJ Marco-V. Hij zal het go après-
ski feest presenteren. De aanvang 
is 22.00 uur en de toegang is gra-
tis voor iedereen vanaf 16 jaar met 
een identiteitskaart. Maandag 22 
december wordt om 22.00 uur de 
Christmas flirt night met DJ Menzo
geopend. Wees op tijd, de Praam zit 
snel vol. De toegang is gratis. En de 
laatste werkdag kan natuurlijk ge-
vierd worden in de Praam op vrij-
dag 28 december met DJ Marco en 
DJ Joost. Vanaf 13.00 uur is ieder-

een welkom.
Nieuw in 2013: In de maanden ja-
nuari en februari gaan vier teams 
het tegen elkaar opnemen in ‘mijn 
praam is top’. Elk team bestaat uit 7 
personen en er wordt vier zaterdag-
avonden gestreden om de hoofd-
prijs, een reischeque ter waarde van 
2.000 euro. Deze topavonden vinden 
plaats op 19 en 26 januari en 2 en 
9 februari. Op zondagmiddag 10 fe-
bruari is de finale en wordt de win-
naar bekend gemaakt. De avonden 
beginnen om 22.00 uur en eindi-
gen om 04.00 uur. Het team van de 
Praam zal jureren, maar er zal ook 
een mystery guest aanwezig zijn. 
Het worden avonden met veel fun, 
spel en live entertainment en ver-
schillende DJ’s. Elk team verzorgt 
haar eigen barkeepers en glazenha-
lers. Er worden onder andere pun-
ten gegeven voor orginaliteit, crea-
tiviteit, gastvriendelijkheid en repre-
sentativiteit, 

Favo-film van Ad Verburg
Aalsmeer - De volgende keuze 
voor de favoriete film wordt gemaakt 
door Ad Verburg. Zaterdagavond 22 
december staat de favoriete film van 
de wethouder op het programma. 
Het is niet moeilijk te zien waarom 
deze film mensen aanspreekt, maar 
de enorme bezoekersaantallen ko-
men toch wel als een verrassing. 
Goede mond-tot-mondreclame zal 
ongetwijfeld een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Het op waarheid 
gebaseerde verhaal concentreert 
zich op de onwaarschijnlijke vriend-
schap. Vanaf het begin hebben re-
gisseurs en scenarioschrijvers de 
goede toon te pakken. De grappen 
zijn leuk, maar ook een beetje stout. 
De afwisseling van uitgesproken 
humor en dramatische momenten is 
zeer knap gedaan. Doordat er bij el-

ke emotionele scène ook ruimte is 
voor goede grappen en elke grap 
ook kan omslaan in een gevoelig 
moment, wordt voorkomen dat het 
een lollige of juist sentimentele film 
wordt. Daarnaast leveren de acteurs 
een formidabele prestatie. Daar-
door hoeft de kijker de vele grappen 
nooit als denigrerend of respectloos 
te beschouwen. Natuurlijk zal alle 
komedie uiteindelijk plaatsmaken 
voor gevoelens van diepere vriend-
schap. De finale kan nauwelijks ver-
rassend genoemd worden. De uit-
voering is echter onweerstaanbaar.
Ook dat geeft de film een onweer-
staanbaar optimisme dat in deze tijd 
prettig verfrissend voelt. De favo-
film van Ad Verburg is vanaf 20.30 
uur te zien in de bovenzaal van De 
Oude Veiling in de Marktstraat. 

Grote vogelbeurs zondag
Aalsmeer - Op zondag 23 decem-
ber organiseert de Vogelvereni-
ging Aalsmeer en Omstreken weer 
een grote vogelbeurs in het Wel-
lantcollege MBO aan de Linnaeus-
laan 2. De beurs is open van 10.00 
tot 13.30 uur. De vogelvrienden van 
Aalsmeer bezitten het keurmerk van 
de Nederlandse bond van vogellief-
hebbers, voor het diervriendelijk be-
handelen van de vogels met in acht 
neming van de milieu eisen die tot 
heden van kracht zijn. Een hele eer 
om dit keurmerk van diervriendelijk-
heid te mogen voeren. Iedere vogel-
liefhebber is welkom om vogels te 

kopen, verkopen te ruilen of rond 
te kijken en vragen te stellen over 
vogels, voedsel en huisvesting. De 
entree bedraagt 1 euro voor ieder-
een die komt kijken of kopen. Te-
vens maken bezoekers met hun en-
treebewijs kans op een leuke atten-
tie. De verkoop van uw eigen vogels 
is gratis, zowel voor leden als be-
zoekers. Handelaren zijn aanwezig 
(alleen op uitnodiging) met diverse 
soorten vogels, zoals tropische vo-
gels, kanaries en kromsnavels.
Er is ook een handelaar aanwezig 
met diverse soorten voer. Voor in-
lichtingen: 06-10666878.

Zaterdag optreden Wild 
Aalsmeer - Zaterdag 22 december 
verzorgt de band Wild optreden in 
café Sportzicht, dat voor deze gele-
genheid weer volledig in de kerst-
sfeer is gestoken. In dit café in de 
Sportlaan, waar het betreft optre-
dens allemaal begonnen is, zullen 
de mannen na een ‘sabbatical’ van 3 
jaar nog een keer een optreden ver-
zorgen. De band zal weer de classic 
covers spelen die het publiek van ze 
gewend is. Speciaal voor deze ge-

legenheid zijn ook nog enkele he-
dendaagse nummers ingestudeerd. 
Frontman van de band is zanger 
Robbie Ojevaar. De overige bandle-
den zijn de gitaristen John v/d Pol-
der, Kees-Jan Voortman en Pieter 
Hoogeveen. Drummer is Frank de 
Kruijf. Toetsenist en accordeonist 
Remco de Hundt is als gastmuzikant 
ook weer van de partij. Het optreden 
begint rond 22.00 uur en de toegang 
is gratis. Foto: Riny Cornelissen.
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‘Dromen van Johanna’ in concert
‘De Verdieping’ krijgt 
steun van Ernst Jansz
Aalsmeer - Stichting De Verdie-
ping, opgericht om het sociale en 
culturele leven in Aalsmeer te stimu-
leren, verwacht op jaarbasis 10.000 
tot 20.000 euro nodig te hebben om 
dat voor elkaar te krijgen. Dat geld 
wil de stichting bij elkaar krijgen 
met behulp van sponsors, giften, 
crowdfunding en nog beschikbare 
subsidiegelden. Eén van de eerste 
activiteiten die voor De Verdieping 
onder de vlag van MuziekAalsmeer 
wordt georganiseerd, is een exclu-
sief concert van Doe Maar oprich-
ter Ernst Jansz. Het concert staat in 
het teken van zijn theaterprogram-
ma ‘Dromen van Johanna’ waarin 
hij samen met Guus Paat en Richard 
Wallenburg vertaald werk van icoon 
Bob Dylan komt spelen. De recet-
tes van het benefietconcert komen 
ten goede aan het fonds van stich-
ting De Verdieping. ‘Dromen van Jo-
hanna’ wordt uitgevoerd op zondag-
middag 13 januari in de grote zaal 
van De Oude Veiling in de Markt-
straat. Initiatiefnemer Pieter Groen-
veld en bestuurslid van De Verdie-
ping heeft samen met Oude Vei-
ling- eigenaar Leo van Erp een ex-
clusief arrangement bedacht waarin 
de entree samenvalt met een diner 
en de aanschaf van het boek Mu-
ziekaalsmeer. Dit exclusieve evene-

ment biedt ruimte aan ongeveer 100 
mensen en een groot deel van de 
kaarten, die 75 euro per stuk kos-
ten, zijn al gereserveerd. Omdat 
het aantal dinerplaatsen beperkt is 
komt een klein aantal kaarten zon-
der diner en/of boekarrangement 
beschikbaar. De opbrengst wordt 
vervolgens beschikbaar gesteld aan 
De Verdieping. De stichting wil de 
fondsen gebruiken om verenigin-
gen en instellingen te ondersteu-
nen die bijvoorbeeld de commercië-
le huur van een zaal niet kunnen be-
talen. Op deze wijze denkt het be-
stuur van De Verdieping bij te dra-
gen aan een veelzijdige sociale en 
culturele agenda. 
De stichting is daarom hard op zoek 
naar sponsors die zich willen ver-
binden met welzijn en cultuur. Het 
dagelijks bestuur van de Stich-
ting bestaat uit Geert Labordus, 
Frank Klaassen en Ton van Keulen. 
Het concert van Ernst Jansz is een 
eerste stap om dat geld bij elkaar 
te krijgen en daarmee het fonds 
te starten. Voor meer informatie of 
voor aanmelding voor het concert 
op zondag 13 januari kan een e-mail 
gestuurd worden naar benefietde-
verdieping@gmail.com. De aanvra-
gen worden op volgorde van binne-
komst behandeld. 

Betoverend en bijzonder
Toverlantaarnvoorstelling 
zondag in Oude Veiling
Aalsmeer - Zondag 23 december 
is er in De Oude Veiling een bui-
tengewoon bijzondere toverlan-
taarn voorstelling te zien van de 
familie Waagmeester-Wagenaar. 
Er zijn acht medewerkers, lantaar-
nisten, pianiste en zangers. Ooit 
begon de Leidse hoogleraar en 
psycholoog Willem Wagenaar aan 
voorstellingen met geprojecteer-
de lantaarnplaatjes en levende 
muziek. Hij bouwde zelfs een he-
lemaal op lantaarnvoorstellingen 
gericht theater aan zijn huis. In ja-
nuari 2010 gaf Wagenaar met zijn 
dochter Elisabeth-Waagmeester-
Wagenaar een zeer succesvolle 
voorstelling in De Oude Veiling. 
Wagenaar schreef er over in zijn 
boekje ‘Symptomen’. Hij stierf in 
2011, maar zijn familie zet de the-
atertraditie voort. De voorstelling 
in De Oude Veiling begint zon-
dag om 15.30 uur en duurt twee 
maal drie kwartier. Het program-
ma is geschikt voor volwassenen 
en kinderen tussen 9 en 99 jaar. 
De toverlantaarn bood een vol-
waardig theaterprogramma en 
was de voorloper van de film. Het 
meeste repertoire voor het lan-
taartheater dateert uit de 19de 
eeuw. Basis van een voorstel-
ling zijn de glasplaatjes met stille 
en bewegende beelden. Ook met 
het dimmen en het versterken van 

de lichtbron worden prachtige ef-
fecten bereikt, die met de eerste 
films nog niet lukten. Er was altijd 
muziek bij lantaarnvoorstellingen, 
vaak speciaal voor het program-
ma geschreven als voorloper van 
de filmmuziek. Behalve tekenin-
gen werden ook foto’s geprojec-
teerd. De voorstelling in De Oude 
Veiling bestaat uit meer dan twin-
tig nummers, een bonte vertoning 
die laat zien wat er met dit prach-
tige medium zoal mogelijk was. 
Indertijd reisden lantaarnkunste-
naars van huis tot huis of vertoon-
den hun programma’s in thea-
ters. Zondagmiddag 23 december 
staan onder andere de volgende 
nummers op het programma: Drie 
ouwe ottertjes, Het lichtbeest, Ik 
zou weleens willen weten, The li-
on sleeps tonight, De gelaarsde 
kat, De ster van Bethlehem, de 
klassieker ‘Truus Smit’, De danse 
macabre, Yesterday, De Mug en 
De poezenschool. Een bijzonder 
nummer is ‘chromatropen’ een 
kaleidoscopisch spel van lijnen, 
kleuren en vormen. Medewerken-
den zijn: Renée Perry (piano), No-
ra Tours, Marja Kuipers, Joost Wa-
genaar, Jan-Anne Waagmeester, 
Rens Waagmeester, Toon Waag-
meester en Elisabeth Waagmees-
ter, lantaarniste. Toegang vrij, zo-
ver er plaats is.

De Hucksters in Shack
Oude Meer - Maandag 24 decem-
ber is het Rockin X-mas-eve in The 
Shack. En er is maar één band die 
deze titel volledig waar kan maken, 
de Hucksters! Deze band behoeft 
geen introductie meer in Aalsmeer 
en omstreken. De setlist wordt gro-
tendeels samengesteld uit songs die 
niet meer weg zijn te denken uit de 
rockgeschiedenis, zoals nummers 
van Led Zeppelin, Deep Purple, Van 
Halen, Guns ‘N Roses, Pearl Jam, U2 
en Red Hot Chili Peppers. Daarnaast 
wordt het repertoire continue aan-
gevuld met recentere rocksongs van 
jongere bands waarmee de muziek 
ook actueel wordt gehouden, zo-
als The Black Keys en Kings of Le-
on. Het gaat een dampende avond 
worden vol met de beste rock-co-
vers uit de jaren zestig tot negen-
tig.De Hucksters zijn Hans Mille-
naar op zang, elektrische en akoes-
tische gitaar en mondharmonica, 
Ed van der Linden op basgitaar en 
zang, Ron Schalkwijk op drums en 

zang, Michael Hoogervorst op lead-
gitaar en zang en Remco Millenaar 
op leadgitaar en zang. Dé beste ma-
nier om kerstavond door te brengen 
én de kerstdagen mee te beginnen 
is maandag 24 december met Huck-
sters in The Shack. 
Zet ook alvast zaterdag 29 decem-
ber in de agenda: Het állerlaatste 
optreden van Black Top in deze sa-
menstelling vanaf 21.30 uur. Gitarist 
Mick Hup en drummer Theo Thum-
per gaan na deze gig hun eigen mu-
zikale weg. De mannen hebben be-
sloten om hun allerlaatste optreden, 
in deze samenstelling, tussen hun 
allergrootste fans te doen, in The 
Shack. The Shack is geopend op 
zondagmiddag 23 december vanaf 
15.00 uur en maandag 24 decem-
ber om 19.00. Aanvang Hucksters 
is maandagavond om 21.30 uur. En-
tree 5 euro. Voor alle info en ope-
ningstijden: www.the-shack.info. 
Adres is Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Kerst met doedelzakspeler
Aalsmeer - Op veel muziek trak-
teerde De Oude Veiling afgelopen 
weekend. Het spits werd donder-
dag afgebeten door het combo Her-
man Smit. De vier rasmusici Her-
man Smit op piano, Robbert Tuin-
hof op saxofoon, Dan Simon op bas 
en Ed Zimmerman op drums trak-
teerden op overheerlijke jazz en 
pop. Te gast was deze avond zange-
res Joyce San Mateo en een onver-
wachte gast haalde zijn instrument 
uit de auto en speelde een tweetal 
nummers mee. En niet zomaar een 
instrument, een doedelzak, en de 
muzikant was, jawel, passend ge-

huld in Ierse klederdracht. Hij speel-
de mee en bracht kerstsfeer door 
een bekend kerstlied ten gehore 
te brengen. Van het aanwezige pu-
bliek kreeg hij een luid applaus. Ap-
plaus was er zaterdagavond ook te-
recht voor zanger en gitarist Arthur 
Ebeling en contrabassist Peer Was-
senaar. Het tweetal liet de bezoe-
kers genieten van tijdloze en pak-
kende mix van blues, rock and roll 
en country-blues in een jazzy saus-
je of, zoals ze het omschrijven, hap-
py blues en happy werden de aan-
wezigen wel van het duo, gezien de 
vele vrolijke gezichten.

Tettero kwartet excellent!
Aalsmeer - Zaterdagavond stond 
Tettero in Bacchus, het kleinste 
culturele centrum van West Euro-
pa. Het kwartet, bestaande uit Fol-
ker Tettero, Udo Pannekeet, Marc 
Schenk en Tico Pierhagen, speel-
de voor een select gezelschap van 
jazzliefhebbers. Zij maakten ken-
nis met Tettero’s persoonlijke kijk op 
funk. Geïnspireerd door onder an-
dere John Scofield en Prince, heeft 
hij in de loop der jaren een eigen 
geluid gevonden, dat hij ‘Vintage 
Freedom Funk’ heeft gedoopt. De-
ze stijl combineert de klassieke funk 
met de vrijheid en de ruimte om te 
kunnen improviseren, zoals jazz die 
verlangt. Dat zorgt ervoor dat jazz, 
dat normaal gesproken minder toe-
gankelijk is voor een groot publiek, 
in deze stijl veel meer mensen aan-
spreekt. Het ligt nu voor de hand, 
dat Folker Tettero het meeste werk 
voor de twee sets die zij speelden, 
zelf heeft geschreven. Tettero was 
excellent, de sfeer in Bacchus uit-
stekend: twee noodzakelijke ingre-
diënten voor een geslaagde jazz-
avond.

Film en kindermiddag
Aanstaande zaterdag 22 december 
is er een filmavond geheel in kerst-
sfeer in cultureel café Bacchus in 

de Gerberastraat. De zaal gaat open 
om 20.30 uur, de film start om 21.00 
uur. Toegang is 3,50 euro per per-
soon. 
Voor vrijdag 28 december heeft ca-
fé Bacchus een kindervoorstelling 
op het programma staan. Deze film 
begint om 13.30 en de entree voor 
de kinderen bedraagt slechts 1 eu-
ro, maar slechts onder begeleiding 
van een ouder. Voor de begeleider 
bedraagt de toegang 3,50 euro.

recensie
KCA klassiek concert muzikaal avontuur
Aalsmeer - “Ik vind het prachtig, 
maar ik zal nog heel lang moeten oe-
fenen voor ik zo kan spelen”, verzucht 
een jonge luisteraar tijdens de pau-
ze van het KCA klassieke concert af-
gelopen zondag in de Oud Katholieke 
kerk. Saxofoon studerend bij de HINT 
kwam hij op advies van zijn docent 
samen met zijn ouders naar Aubrey 
Snell (saxofoon) en Lineke Lever (pi-
ano) luisteren. Om het allemaal goed 
te snappen hoe fantastisch deze twee 
musici speelden moet je gewoon aan-
wezig zijn geweest. Natuurlijk is het 
heerlijk om op zondagmiddag met de 
krant of een goed boek, lekker thuis 
te zijn. Maar liefhebbers van klassiek 
muziek zouden toch eens wat meer in 
de benen moeten komen, want wat 
weet KCA dit seizoen het publiek een 
verrassend programma te presente-
ren. De afgelopen concerten waren 
één groot muzikaal avontuur. Boven-
dien is het ook heel leuk om met an-
deren van gedachten te wisselen en 
een glaasje te drinken. Saxofoniste 
Aubrey Snell en pianiste Lineke Le-
ver werken al tien samen als het Arte 
Duo. Wie hun indrukwekkende cur-
riculum bestudeerd, krijgt de indruk 
alsof het hier gaat om veel meer dan 
slechts twee bevlogen musici. Het 
blijft altijd weer heerlijk om de kans 
te krijgen mensen te ontmoeten die 
over zoveel talent en gaven beschik-
ken. De middag begon om 15.30 uur 
met het Scaramouche van Darius 

Milhaud (1872-1974), mooi filmisch 
en theatraal gespeeld. Voor de an-
dere gespeelde stukken geldt eigen-
lijk het zelfde. Alle noten en tonen 
klonken klankrijk, expressief, fanta-
sierijk en vol van humor. Veel com-
ponisten hebben speciaal voor Arte 
Duo werken geschreven en één van 
die componisten is de Nederland-
se Chiel Meijering (1954). Zijn pizza-
connection was volgens de saxofo-
niste een gewoon leuk, gek stuk. Met 
die kwalificatie deed zij de compositie 
toch enig onrecht aan. Het was veel 
meer dan leuk en gek. Het was in-
teressant intrigerend en ook vanwe-
ge het briljante samenspel heel mu-
zikaal. Japanse componisten blijken 
dol te zijn op de saxofoon en heb-
ben ook veel geschreven voor dit in-
strument dat pas in 1840 werd uitge-
vonden door Adolf Sax. Een van hen 
is Takashi Yoshimatsu (1953). Zijn 
Fuzzy Bird sonata, Sing Bird, klonk 
als een prachtige Japanse prent. Tot 
slot een geweldige uitsmijter van de 
Spaanse componist Pedro Itturalde 
(1929). Pequeña dat zoveel betekent 
als klein dansje waarmee de middag 
zwierig werd afgesloten. Het volgen-
de KCA concert is zondag 13 janua-
ri. Aanvang 15.30 uur. Een must voor 
alle liefhebbers van piano. Alexander 
Drozdov komt spelen. Reserveren kan 
bij Nico de Groot via 0297-324160.

Janna van Zon

Tijdens de druk bezochte Kerstmarkt deed Jozef wel heel romantisch. Hij ging 
op zijn knie voor Maria en deed haar een echt huwelijks aanzoek. 

Ruim 3700 euro voor KiKa
Druk bezochte kerstmarkt 
en kerstconcert RK kerk
Kudelstaart - Vanaf twee uur klon-
ken zondag mooie kerstliederen 
vanuit de RK kerk St. Jan Geboor-
te Kudelstaart. Verschillende koren 
zongen uit volle borst voor een over-
volle kerk. Allereerst mocht het Mid-
denkoor Resonans uit Leimuiden 
optreden, gevolgd door de kinderen 
van het kinderkoor De Kudelkwet-
ters en kinderkoor Spelenderwijs 
die met rode kerstmutsen op vrolijke 
liedjes ten gehore brachten. Daarna 
was het podium voor de Brulboeien 
uit Aalsmeer en als afsluiting zong 
het dames en herenkoor Cum Ec-
clesia uit Kudelstaart. Muziekver-
eniging Flora en het Jeugdorkest 
Flora speelden prachtige nummers 
waarbij er enthousiast werd meege-
zongen. De entree was gratis, maar 
iedereen kon een vrijwillige bijdrage 
doen voor KiKa, waar massaal ge-
hoor aan gegeven is. In de collecte-
bus zat zelfs een enveloppe van een 
groep vrienden die met elkaar een 
gezellige avond had georganiseerd 
en spontaan had besloten om een 
mooie donatie aan KiKa te geven ter 
waarde van 512,50 euro. Ook buiten 
was het gezellig druk op de kerst-
markt. Vrijwilligers van Jeugdclub ’t 
Gilde zorgden ervoor dat kinderen 
zich optimaal konden vermaken. Zo 
konden ze kerstdecoraties schilde-
ren en er kon gekleurd worden. Bij 
Corrina en Petra konden de kinde-
ren zelf kerststukjes maken en vele 
prachtige creaties gingen mee naar 
huis. Kinderen konden ook op de fo-
to met de Kerstman of in de levende 
kerststal. Leuk was dat de foto’s te-
gen een kleine vergoeding meteen 
mee naar huis genomen konden 
worden. De mooie levende kerst-
stal, compleet met schapen en ezel, 
trok veel aandacht. Helemaal leuk 

was het toen Jozef zijn ‘vrouw’ Ma-
ria met een mooie ring officieel ten 
huwelijk vroeg. Onder luid applaus 
genoten ze beiden van dit speciale 
moment in een bijzondere setting. 
Voor wie nog geen kerststukje in 
huis had, waren er prachtige stuk-
ken en kerstdecoraties te koop. Ver-
der werden er gebreide kerstballen, 
vogeldecoraties, kaarten en ande-
re kerstspulletjes verkocht gemaakt 
en verzameld door vrijwilligers van 
de Groengroep van de Spil, kaarten-
makers van de Samen op Weg Ge-
meente en de handwerkgroep en 
kaartenmakers van St. Jan Geboor-
te. Vrijwilligers van KiKa afdeling 
Aalsmeer waren aanwezig om KiKa-
beren te verkopen wat zeer goed 
gelukt is, want overal waar je keek 
liepen kinderen met zo’n schattig 
beertje. IJsclub V.Z.O.D. Kudelstaart, 
Albert Heijn en Gall & Gall zorgden 
voor de inwendige mens met war-
me chocolademelk, glühwein, koek, 
krentenbrood en erwtensoep. Aad 
Buskermolen had maar liefst dertig 
liter gekookt die gretig aftrek had. 
De kerstmarkt en het concert wer-
den druk bezocht en het bleef tot 
laat in de middag gezellig op het 
kerkplein. 
De organisatie, in handen van Gar-
ry Scholte, Anneke van der Jagt 
en Anita Buskermolen van zang-
koor Cum Ecclesia, is erg dankbaar 
dat er zoveel vrijwilligers hun han-
den uit de mouwen hebben gesto-
ken om deze middag mogelijk te 
maken. Alles werd gedaan om een 
mooi bedrag over te kunnen maken 
aan KiKa. Trots werd er gemeld dat 
er ruim 3.700 euro is opgehaald voor 
dit goede, maar helaas ook brood-
nodige doel. 
Door Ilse Zethof.

De Notenkraker in Aelsmeer
Aalsmeer - Leerlingen van pia-
nolerares Hanneke Maarse speel-
den zondag 16 december muziek 
uit het beroemde ballet de Noten-
kraker van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. In 
het voorprogramma werden kerst-
liedjes gespeeld door Lieve, Annika, 
Mila, Hester, Marthe, Laura, Lau-
ren, Gijs en Suzanna. Lieve is zes 
jaar en heeft nog maar vier maan-
den les, maar zij speelde samen met 
juf Hanneke al heel mooi het ont-
roerende Stil Nu. Bijzonder was ook 
het optreden van Gijs en zijn gro-
te zus Suzanna. Samen speelde 
zij Twinkel Twinkel kleine Ster met 
twee variaties, en na elk stukje kre-
gen zij een warm applaus. Het ver-
haal van de Notenkraker werd ver-
teld door Leni Buisma-Tas, maar 
eerst speelde Eline van Veen de Ou-
verture. Toen begon het verhaal over 
Clara die met haar familie kerstfeest 
viert. Eline van de Lagemaat speel-
de het Welkom van de Gasten. Het 
is een groot feest en de gasten dan-
sen een Mars, gespeeld door Su-
zanna en Eline. Van haar lievelings-
oom die poppenmaker is krijgt Cla-
ra een notenkraker in de vorm van 
een soldaatje. Haar broer krijgt een 
heel leger tinnen soldaatjes. Als het 
feest is afgelopen gaat Clara moe 
naar bed. Maar midden in de nacht 
wordt ze wakker en gaat naar be-
neden. Daar belandt ze in een gro-
te veldslag tussen een muizenleger 
en de tinnensoldaatjes, onder aan-

voering van haar Notenkraker. Als 
de soldaatjes de slag winnen ver-
andert de Notenkraker in een mooie 
prins. De prins vraagt Clara ten dans 
en zij doen een mooie Pas de Deux, 
met veel gevoel gespeeld door Fan-
ni. Door de sneeuw vliegen Clara en 
de Prins naar een sprookjeskasteel 
onder begeleiding van de Sneeuw-
vlokkenwals, gespeeld door Hester 
en Annemijn. In het kasteel wach-
ten alle speelgoedpoppen hen op 
en zij voeren de ene na de andere 
dans op. Marcel speelde de Spaan-
se Dans, Neeltje de Arabische Dans, 
Fenne en Femke de prachtige Dans 
van de Suikerfee, Jelmer de woeste 
Kozakkendans, Annemijn de Dans 
van moeder Gigogne, Eric-Jan en 
Hanneke de Chinese Dans en Fan-
ni de dans van de Rietfluitjes. Aan 
het slot dansen Clara en haar Prins 
de beroemde Bloemenwals. En dan 
wordt Clara wakker in haar bed. Zij 
denkt eerst dat zij alles heeft ge-
droomd, maar dan ziet ze in de ven-
sterbank de Notenkraker staan die 
haar een knipoog geeft. Was het 
dan toch echt ?Aan het slot van 
het concert werden alle leerlingen 
in het zonnetje gezet door Anne-
ke Nan van Zorgcentrum Aelsmeer 
en zongen zij voor het publiek We 
Wish You a Merry Christmas. De be-
woners van het Zorgcentrum en de 
meegekomen fans van de leerlingen 
gaven hun een daverend applaus. 
En dat hadden ze dik verdiend. 
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Brandweer adviseert over 
veilige feestdagen
Aalsmeer - De feestdagen komen 
er weer aan. Kerstversieringen kun-
nen natuurlijk bijdragen aan de feest-
vreugde maar het is belangrijk dat 
men rekening houdt met de brand-
veiligheid. Slingers, vlaggen en ande-
re versieringen kunnen ervoor zorgen 
dat een brand snel om zich heen grijpt. 
Uit gegevens van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek is gebleken dat het 
aantal woningbranden in de maanden 
december en januari, landelijk gezien 
30 procent hoger is dan de rest van 
het jaar. Brandweer Amsterdam-Am-
stelland wenst iedereen veilige feest-
dagen en geeft daarom tips over hoe 
om te gaan met brandveiligheid rond 
kerst en oud en nieuw.

Kerstversiering
Goede versiering is niet gemakkelijk 
ontvlambaar. Dit staat, als het goed 
is, vermeld op de verpakking. Niet alle 
versieringen die in de handel zijn, heb-
ben echter de juiste brandvertragen-
de kwaliteit. Let hierop bij de aankoop 
van kerstversiering. Vraag de winkelier 
daar dus nadrukkelijk naar en kijk op 
de verpakking. Versiering moet mini-
maal 50 centimeter verwijderd zijn van 

spotjes en andere 
apparaten waarvan 
de oppervlaktetem-
peratuur kan oplopen. Dus ook van 
de televisie. Daarnaast is het van groot 
belang dat bij het gebruik van ver-
lengsnoeren voor bijvoorbeeld kerst-
verlichting, het verlengsnoer helemaal 
is uitgerold.
   
Kaarsen
Kaarsen vormen een groot brandrisi-
co. Het is daarom belangrijk om kaar-
sen alleen in een stevige, onbrandbare 
houder te plaatsen. Zorg er ook voor 
dat ze niet te dicht bij brandbare mate-
rialen, zoals gordijnen, staan. Laat kin-
deren en huisdieren nooit, zelfs niet 
eventjes, alleen bij brandende kaar-
sen. Bij het verlaten van de woning, 
of wanneer men gaat slapen, moet 
de feestverlichting worden uitgescha-
keld. De Brandweer Amsterdam-Am-
stelland geeft tot de kerstdagen dage-
lijks een tip via Twitter en Facebook. 
Meer informatie over veilige feestda-
gen via: @BrandweerAA, www.face-
book.com/brandweeramsterdamam-
stelland of www.brandweer.nl/amster-
damamstelland.

M iranda’s
omentenm

Oh, dennenboom
Aalsmeer - “Het was de mooi-
ste die ze hadden, mop.” Met die 
zin slepen mijn mannen een me-
gagroot gevaarte de woonkamer in. 
De naalden die de kerstboom laat 
vallen belooft al niet zoveel goeds 
en als het ding recht overeind ge-
hesen wordt schrik ik me dood. Het 
is de lelijkste boom die ik ooit heb 
gezien, hij staat zo scheef als een 
toeter en de vorm van een kerst-
boom moet je er bij denken. Staat 
ie misschien ondersteboven? Wat 
een gedrocht. Ik had gevraagd om 
een boompje van pak ‘m beet mijn 
lengte. En om nu te zeggen dat ik 
twee meter veertig ben.. nee. Tot 
maximaal één meter tachtig vond ik 
nog wel gaan, maar deze spar raakt 
nog nét niet het plafond. Zoonlief 
die mee was om hem uit te zoe-
ken staat zijn vader natuurlijk met 
liefde bij. “Echt hoor mam, er wa-
ren nog veel lelijkere bij!” Ik kan het 
me nauwelijks voorstellen. Hoe ver-
tel ik, zonder al te veel te kwetsen, 
dat ik deze boom toch echt niet ga 
optuigen? Het antwoord: ‘dan had 
je er maar zelf een moeten halen’, 
hangt natuurlijk in de lucht. “Mis-
schien moet je er om te beginnen 
een metertje afzagen”, begin ik. Zo 
gezegd, zo gedaan. Niet alleen een 
laag naalden bedekt nu de woon-
kamervloer, zaagsel dwarrelt er in-
middels ook lekker tussen. Ik zal 
maar niet zeggen dat ik vanmid-
dag het huis heb gedaan. Uit de 
oren van mijn man ontsnapt al een 
beetje stoom, zie ik. Een centimeter 
of zestig is er vanaf, maar hij staat 
nog steeds scheef op het houten 
kruis. Even rechtzagen nog. Daar 
gaat weer tien centimeter. Het ligt 
op het puntje van mijn tong om te 

zeggen dat ie nu wel erg kort wordt, 
maar ik houd me in. De wanstalti-
ge kerstboom wordt rechtgezet en 
op zijn plek geduwd. Met een beet-
je draaien lijkt het nog wat. De kant 
waar nog wat volle takken zitten 
draai ik naar het zicht. De boven-
kant heeft flink wat gaten en nog 
steeds is de vorm, nou ja, wat zal ik 
zeggen, recht in plaats van puntig 
zoals het hoort. Maar ik ga hem ‘ge-
zellig’ optuigen. De sfeer die in huis 
hangt, lijkt nog niet echt op die van 
kerst, maar ik probeer het toch met 
mijn nieuwste kerst-cd top honderd. 
Manlief is inmiddels de nieuw aan-
geschafte ledlichtjes voor de bui-
tenboel uit de knoop aan het ha-
len. Met een nors gebaar vraagt hij 
mij te helpen. Of eigenlijk, hij gooit 
de kluwen op mijn schoot. Ik kan 
daar echter even het geduld niet 
voor opbrengen, bedenk me plots 
dat ik nog wat boodschapjes moet 
doen en vlucht naar de buurtsuper. 
Bij terugkomst is er niet veel aan de 
sfeer veranderd. Sterker nog, van 
de lampjes die hubbie reeds in het 
groene misbaksel heeft gehangen, 
werkt de helft niet. Ik zet de kerst-cd 
uit, want die muziek slaat nu wer-
kelijk nergens meer op en besluit 
te gaan koken. Tijdens de maaltijd 
ontdooien we langzaam, kijken ge-
drietjes naar ons zielige dennen-
boompje met halfbakken verlich-
ting en kunnen er gelukkig weer om 
lachen. Ik ruim de tafel af en mijn 
echtgenoot haalt nieuwe kerstlamp-
jes. Hulde aan de extra winkelope-
ningstijden rond deze periode! Een 
paar uur later is de rust en vree te-
ruggekeerd in huize Gommans. Alle 
lampjes branden, de waxinelichtjes 
staan gezellig aan, cadeaus liggen 
onder de boom en de ouderwetse 
piek, die traditiegetrouw door zoon 
bovenop is geplaatst, staat mooi te 
glimmen. Heeft u hem al staan, de 
boom? Met een beetje trots kan ik 
nu toch wel zeggen: Het kan nooit 
zo’n aparte zijn als die van ons. Vro-
lijk kerstfeest!

Door Miranda Gommans

Gezellige kerstmarkt bij 
Samen op Weg Gemeente
Kudelstaart - Zaterdag organiseer-
de de Samen op Weg Gemeente in 
de Spil haar jaarlijkse kerstmarkt. 
Bij diverse kraampjes konden leu-
ke kerstspulletjes en cadeautjes 
gekocht worden, waaronder mooie 
kerststukken, boeken, cd’s, dvd’s, 
kaarten, vogeldecoraties zelfgebak-
ken tulbanden en andere lekker-
nijen. Ook aan de inwendige mens 
was gedacht, want er waren onder 
andere broodjes te koop en lekkere 
erwtensoep. De kinderen die mee-

kwamen konden knutselen en kleu-
ren. De inloop was van tien tot drie 
uur en het was steeds gezellig druk 
in de mooi versierde ruimte. Ve-
le vrijwilligers hebben hun steentje 
bijgedragen om een leuk bedrag bij 
elkaar te krijgen ten bate van de Sa-
men op Weg Gemeente. 
Ieder jaar worden er verschillende 
projecten van gefinancierd, zoals 
kinderactiviteiten, een nieuwe ge-
luidsinstallatie of een beamer. 
Door: Ilse Zethof

Met optreden gelegenheidsband
Kerstviering in De Mikado
Aalsmeer - Zaterdag 22 decem-
ber wordt weer een gezellige avond 
georganiseerd in brede school  De 
Mikado aan de Catharina Amalia-
laan 66. Er komt een gelegenheids-
band optreden, die de avond gaat 
vullen met verschillende kerstliede-
ren. De organisatoren, Annamarie 
Noordhoek en Sjors Rijkmans, ho-
pen veel belangstellenden te mo-
gen begroeten. Jong, oud, bekend 
en onbekend. De bedoeling is om 
met z’n allen kerst kunnen te vieren 

op een luchtige en gezellige manier. 
De deuren gaan om 19.30 uur open 
en rond 20.00 uur wordt aangevan-
gen met het programma. 

Uiteraard staan koffie, thee en cho-
comel klaar voor alle gasten. Na af-
loop is het mogelijk nog gezellig na 
te borrelen. Hiervoor word een klei-
ne vergoeding gevraagd. Iedereen is 
welkom. Annamarie Noordhoek en 
Sjors Rijkmans hopen vele belang-
stellenden te mogen begroeten.

Lisa met een van haar leerlingen. Foto: Iris van der putten.

Kerstliederen meezingen 
in Bacchus groot succes!
Aalsmeer - Wat een gewone za-
terdag in de koude natte decem-
bermaand leek te zijn, werd een 
warme muzikale verbroedering in  
cultureel café Bacchus. Leerlin-
gen zang en piano  van Lisa Kaaijk 
speelden kerstliederen en iedereen 
mocht meezingen. Er werden ou-
de klassiekers gespeeld, ontroeren-
de nummers, swingende jazz, maar 
ook de nieuwste popnummers wer-
den ten gehore gebracht en ieder-
een zong uit volle borst mee! De 
middag begon met een klassieker 
gespeeld door Serena Bruns. Zij 
speelde met groot gevoel voor mu-

zikaliteit Jingle bells en Gloria in Ex-
celsis Deo. De bezoekers waren on-
der de indruk van het Hark, the He-
rald Angels singin, gespeeld door 
Neeltje Peters. Een altijd prachtig 
nummer van Mendelsohn. Verras-
send was het stuk Away in a Man-
ger, gespeeld door Caroline de 
Rooij, wat een gevoel voor timing! 
Bacchus was even omgetoverd tot 
een ware kerstwereld. Het café was 
tot de nok aan toe gevuld. Klein, 
groot, jong en oud en al het verschil 
viel weg. Wat een beleving, muziek, 
zingen, een grotere verbinding tus-
sen mensen kan er niet zijn.

Jaarlijkse kinderkerstfeest 
in de Open Hofkerk
Aalsmeer - Maandag 24 decem-
ber wordt in de Open Hof Kerk 
het jaarlijkse kinderkerstfeest ge-
vierd. Het feest begint om 18.30 
uur. De kinderen gaan luisteren 
naar het kerstverhaal en kijken 
naar een poppenkastvoorstel-
ling. Ook gaat er samen gezon-
gen worden. 
De kinderen mogen een kussen 
meenemen, zodat ze lekker voor-

aan kunnen komen zitten tijdens 
het poppenkastverhaal! Na afloop 
van de dienst worddt gezellig met 
elkaar warme chocolademelk of 
glühwein gedronken en kunnen 
de kinderen weer een ritje maken 
op een ezel. Iedereen is die avond 
van harte welkom, het is een fa-
miliefeest!  Graag via de hoofd-
ingang (Ophelialaan)naar binnen 
komen.

Warm kerstmoment voor 
18.000 ouderen van Riki 

Aalsmeer - Scholieren van basis-
scholen en vrijwilligers van de Zon-
nebloem gaan weer op pad om 
18.000 ouderen te bezoeken en een 
kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 
18.000 betekenisvolle ontmoetin-
gen. Kerst is een feest van samen-
zijn maar juist dan voelen veel oude-
ren zich eenzaam en soms zelfs ver-
geten. In deze tijd van winterse kou 
is het extra belangrijk om warmte 
te brengen bij degenen die het zo 
hard nodig hebben. IJs, sneeuw en 
kou zorgen ervoor dat veel oude-
ren nu nog minder naar buiten kun-
nen. Hierdoor raken zij nog meer 
in een isolement. De Riki Stichting 
geeft met deze landelijke Kerstac-
tie positieve aandacht aan de ou-
dere medemens en laat weten dat 
er aan hen wordt gedacht. Met deze 
Kerstactie worden mensen ook bij 
elkaar gebracht. Bijna de helft van 
de kerstpakketjes brengen vrijwilli-
gers van de Zonnebloem persoonlijk 
thuis bij zelfstandig wonende oude-
ren. De overige pakketjes brengen 
leerlingen van 44 basisscholen rond 
in een nabijgelegen verzorgings-
centrum en bij ouderen in hun pri-
vé omgeving. In alle verzorgingshui-
zen vinden ook activiteiten plaats 
waarbij oud en jong elkaar ontmoe-
ten zoals samen ontbijten, kerst-
versiering maken, liedjes zingen of 

kerststukjes maken. Samen een ac-
tiviteit doen verbindt en geeft veel 
plezier. Het zijn waardevolle ont-
moetingen waarbij wederzijds res-
pect en begrip ontstaat tussen jong 
en oud. Vrijwilligers van de Zonne-
bloem afdelingen Aalsmeer en Ku-
delstaart brengen pakketjes rond bij 
hun gasten. De Riki Stichting orga-
niseert 4 keer per jaar acties voor 
dezelfde groep ouderen. Deze her-
haalde aandacht draagt structureel 
bij aan het verminderen en voorko-
men van eenzaamheid. Een beet-
je aandacht voor elkaar doet zoveel 
goed. Wat gaat ú deze Kerst doen 
voor ouderen in uw omgeving?

Rijk-Rijsenhout in 
kerstnachtdienst

Rijsenhout – Op maandag 24 de-
cember verleent het kerkkoor Rijk-
Rijsenhout medewerking aan de 
kerstnachtdienst  in NGK Het Licht-
baken aan de Aalsmeerderweg te 
Rijsenhout. Het kerkkoor staat on-
der leiding van André Keessen. Ook 
is er tijdens deze dienst een optre-
den van  de gospelgroep 4HIM. De 
dienst begint om 21.30 uur en voor-
ganger is dominee K. Muller.

Kerstconcert in Dorpskerk
Komt allen tezamen 
met Flora en Bel Canto!
Aalsmeer - Zaterdag 22 december 
geven Muziekvereniging Flora en het 
Velser Operagezelschap een Kerst-
concert in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat. Bel Canto is een opera pro-
ductie gezelschap uit Velsen en om-
geving. Het koor bestaat ruim 50 jaar 
en zet elke twee jaar een complete 
opera op de planken. De koorpartij-
en worden gezongen door Bel Can-
to en de hoofdrollen worden na au-
dities vertolkt door professionele zan-
gers en zangeressen. De muzikale be-
geleiding zijn semi-professionele or-
kesten, dit alles onder de bezielende 
leiding van dirigent Marco Bons. Voor 
zowel Flora als Bel Canto is het Kerst-
concert in samenwerking met elkaar 
een nieuwe uitdaging die men graag 

samen aangaat. Het programma biedt 
een afwisseling van koor, muziek en 
samenzang. Het koor vertolkt onder 
andere een 4-stemmige uitvoering 
van Stille Nacht, Cantique de Noël, 
Hark en the Herald Angels sing. Flora 
speelt ondermeer Christmas Joy, All I 
want for Christmas is you en When a 
Child is born. Het concert wordt afge-
sloten met samenzang van koor, mu-
ziek en publiek. Het Flora Jeugdorkest 
zorgt vanaf circa 19.30 uur voor sfeer-
volle muziek tijdens binnenkomst van 
het publiek. Het concert begint om 
20.00 uur, de kerk is open om 19.30 
uur en de toegang is gratis. Kijk voor 
meer informatie over beide verenigin-
gen op: www.muziekverenigingflora.
nl en www.vo-belcanto.nl.

Zin in Kerst in Rijsenhout
Rijsenhout - De gezamenlijke ker-
ken in Rijsenhout bieden de ko-
mende dagen een gastvrije en laag-
drempelige wereld vanuit een chris-
telijk perspectief. Rond Kerst wor-
den allerlei extra activiteiten geor-
ganiseerd. Iedereen is hierbij van 
harte welkom. Vrijdag 21 december 
organiseert de kinderlevendienst en 
de kinderkerk van de Ontmoetings-
kerk aan de Werf een puzzeltocht. 
De aanvang is 19.00 uur en mee 
wil doen kan in de kerk een for-
mulierophalen. Zondag 23 decem-
ber is het de vierde adventszondag 

en wordt een kerkdienst gehou-
den in de Ontmoetingskerk vanaf 
10.00 uur met dominee J. van Veen. 
Maandag 24 december is het kerst-
nacht en begint om 19.00 uur de ge-
zinsviering met L. Seeboldt en me-
dewerking van de Mirakeltjes en in 
de Karmel en Het Lichtbaken vin-
den kerstnachtvieringen plaats, bei-
den vanaf 21.30 uur. Het kerstfeest 
wordt dinsdag 25 december gevierd 
vanaf 10.00 uur in de Ontmoetings-
kerk en Het Lichtbaken en om 10.30 
uur in de Karmel met medewerking 
van een gelegenheidskoor.

Vanavond kerstshow in Crown
Twitter-actie zanger Jan 
Leliveld heel succesvol
Aalsmeer - Maandag 10 decem-
ber lanceerde Jan Leliveld een twit-
ter actie waarbij twee vrijkaarten 
te winnen waren voor de kerst-
show van Margiet Eshuijs en Maar-
ten Peeters vanavond, donderdag 
20 december, in het Crown Theater 
Aalsmeer. 
Men maakte kans op de kaarten, 
wanneer zij de tweet die Jan maan-
dag 10 december verstuurde zou-
den re-Tweeten. Er is in totaal 30 
keer geretweet en de uiteindelij-
ke winnaar is Mireille Muller. De 

Aalsmeerder is de speciale gast in 
de show en zingt enkele kerstnum-
mers, waaronder zijn eigen kersthit 
‘Vrolijk Kerstfeest’, waarin hij wordt 
begeleid door het filmorkest Tim-
bres Divers. De kerstshow is een 
familie kerstconcert, een feest der 
herkenning voor iedere generatie. 
In de show worden onder andere 
de kerstliedjes gezongen op de mu-
ziek van Micheal Buble, uit de Har-
ry-Potter films, uit de musical Annie, 
maar natuurlijk ook bestaande hits 
als White Christmas en Let it snow. 

Kerstnachtdienst en Kerstmorgendienst

Kerstfeest in Dorpskerk
Aalsmeer - In de kerstnachtdienst 
op maandag 24 december  in de 
Dorpskerk zal men op reis gaan; op 
reis met muziek, met beeld en met 
tekst; een tocht naar het hart van 
het wonderlijke verhaal van Kerst. 
Dit allemaal rondom het thema: het 
DNA van Kerst. De kerstnachtdienst 
begint om 21.30 uur. Op Kerstmor-
gen zal er een feestelijke dienst zijn 
voor jong en oud. Het thema van 
deze dienst is: Immanuël – de be-
zem van de schoorsteenveger. Voor 

de jongste kinderen is er oppas in 
gebouw Irene, naast de Kerk in de 
Kanaalstraat. Deze dienst begint 
om 10.00 uur. Zowel de kerstnacht-
dienst als de kerstmorgendienst zal 
geleid worden door dominee Ed-
jan Westerman, voorganger van de 
Dorpskerk.Iedereen is heel harte-
lijk welkom om in de oude, feeste-
lijk versierde Dorpskerk het Kerst-
feest mee te vieren. Meer infor-
matie is te vinden op de website:  
www.dorpskerk-aalsmeer.nl.

Kerstconcert Amstellandse 
Cantorij in Brandsmakerk

Amstelveen - Op zondag 23 de-
cember geeft de Amstellandse Can-
torij haar jaarlijkse kerstconcert 
in de Titus Brandsmakerk aan het 
Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. 
Het concert wordt geopend met 
Gregoriaanse zang en met muziek 
van onder andere Graupner, Hassler 
en Joosse. 
Vervolgens worden cantates van 
de 17e eeuwse componisten Erle-
bach en Jacobi uitgevoerd. Het con-

cert wordt besloten met een keur 
aan kerstliederen en  carols. Solis-
tische medewerking wordt verleend 
door de sopranen Lyda van Tol en 
Gré Gorter en de Cantorij wordt be-
geleid door een instrumentaal en-
semble. Het geheel staat onder lei-
ding van de dirigent Eric Jan Joos-
se. Het concert begint om 20.00 uur. 
De kerk is open vanaf 19.30 uur. De 
toegang is vrij, na afloop is er de ge-
bruikelijke deurcollecte. 

Kerstnachtdienst 
met Gospel Choir
Leimuiden - Op maandagavond 24 
december zingt het Amstel Gospel 
Choir tijdens de kerstnachtdienst 
in de Dorpskerk te Leimuiden. De 
Dorpskerk is gerestaureerd en 
wordt op zondag 23 december voor 
het eerst weer in gebruik genomen. 
Vanwege dit heugelijke feit  bren-
gen de vijftien zangers van het Am-
stel Gospel Choir uit Uithoorn met 
veel enthousiasme acht liederen ten 
gehore. Dominee Jelis Verschoof 
spreekt over: ‘Goede raad in span-
nende tijden’. Aanvang: 21.30 uur. 
Het koor begint om 21.15 uur. Ieder-
een van harte welkom! Vrij entree. 
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Kerstnachtdienst 
in CAMA-kerk
Aalsmeer - Traditiegetrouw heeft 
de Aalsmeerse CAMA Gemeen-
te weer een Kerstnachtdienst. In 
de aula van het Wellant College De 
Groenstrook aan de Jac.P. Thijssel-
aan 18 worden bezoekers op maan-
dag 24 december ’s avonds om 
20.30 uur verwacht. Naast samen-
zang en de kerstboodschap door 
voorganger Jan Martijn Abrahamse 
kan genoten worden van een prach-
tig toneelstuk geschikt voor jong en 
oud met de titel: Geloof jij het? Van-
af 20.00 uur is er koffie en wordt ie-
dereen van harte welkom geheten. 
Na afloop staat een glaasje en iets 
lekkers klaar! Voor meer informatie : 
www.cama-aalsmeer.nl

V.l.n.r.: Arno Zwegers (voorzitter JCI), Mark van der Waals (Stichting Tijdelijk 
Thuis), Helga Bruinsma (JCI) en Chris van der Waals (Tijdelijk Thuis).

Cheque van 1000,- voor 
stichting Tijdelijk Thuis
Aalsmeer - Zondagavond is op het 
jaarlijkse kerstdiner van JCI Amstel-
land een cheque van 1000 euro over-
handigd aan Mark en Chris van der 
Waals van Stichting Tijdelijk Thuis. 
De stichting houdt zich bezig met 
de opvang van kinderen die tijdelijk 
niet thuis kunnen wonen. Momenteel 
vangt de stichting vijf kinderen op. De 
leden van JCI Amstelland hebben de 
stichting geselecteerd uit een drietal 
goede doelen en ondersteunen het 
goede werk van harte. “Wij zijn erg 
blij met deze steun”, vertelt Mark van 
der Waals van Stichting Tijdelijk Thuis. 
“Met dit geld willen we iets leuks gaan 
kopen voor op de slaapkamers van de 

kinderen zodat zij zich in een veili-
ge en prettige omgeving kunnen 
terugtrekken op hun eigen plek.” 
Meer info: www.stichtingtijde-
lijkthuis.nl. JCI staat voor Juni-
or Chamber International. JCI 
een wereldwijde netwerkver-
eniging voor ondernemende 
mensen tot 40 jaar en heeft cir-
ca 2500 leden in Nederland ver-
deeld over circa 100 lokale verenigin-
gen. De vereniging zet zich op lokaal, 
nationaal en internationaal in voor de 
ontwikkeling van de gemeenschap en 
persoonlijke ontwikkeling van haar 
leden. Vragen? Kijk op www.jciam-
stelland.nl.

Charles Dickenskoor zingt
Aalsmeer - Een aantal leden van 
het koor Caritas zal deze maand op-
treden als Charles Dickenskoor on-
der leiding van dirigent Arie Vooys. 
Het Charles Dickenskoor zal mooie 
nostalgische kerstliederen zingen op 
zaterdag 22 december van 13.30 tot 
15.30 uur bij de Dorcaswinkel in de 

Turfstekerstraat 15 en op maandag 
24 december om 21.00 uur vooraf-
gaand aan de kerstnachtdienst in 
Het Lichtbaken aan de Aalsmeer-
derweg 751 in Rijsenhout. 
Het Charles Dickenskoor hoopt ve-
le belangstellenden te mogen be-
groeten.

Massale belangstelling voor Santa Run:

Zaterdag in Kerstmanpak door 
Aalsmeer voor goede doelen!
Aalsmeer - De Santa Run Aalsmeer 
aanstaande zaterdag 22 december 
wordt een succes. De inschrijvingen 
stromen binnen en al ruim 500 deel-
nemers hebben zich aangemeld. De 
Rotaryclub AMU heeft inmiddels be-
sloten nog 250 pakken extra te ko-
pen. Met het oog hierop adviseert 
Rotarian en oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte om zo snel mogelijk in 
te schrijven. Bijbestellen van pakken 
kan niet meer, dus schrijf snel in! De 
Santa Run is een funloop over cir-
ca 3,5 kilometer op zaterdag 22 de-
cember, gekoppeld aan een goed 
doel. Rennend, wandelend, huppe-
lend, met kinderwagen of in een rol-
stoel, het maakt niet uit. Het gaat 
vooral om de gezelligheid, maar se-
rieuze hardlopers kunnen natuur-
lijk ook gewoon twee of drie rond-
jes lopen. Of het regent of niet, al-
le deelnemers krijgen zaterdag een 
poncho uitgereikt! Deelname kost 
15 euro per persoon, kinderen tot en 
met 12 jaar betalen slechts 10 euro. 
Hiervoor krijgen alle deelnemers een 
compleet Kerstmanpak met baard 
natuurlijk. Na afloop mogen de deel-
nemers het pak houden en worden 
ze getrakteerd op chocolademelk. 
Alle deelnemers krijgen verder ook 
een medaille en worden getrakteerd 
een groot feest met spetterende mu-
ziek, glühwein en erwtensoep. De 
opbrengst van de Santa Run is be-
stemd voor de Aalsmeerse Moeder 
Verwendag en de Landelijke Stich-
ting De Opkikker. Deelnemers wor-

den derhalve aan-
gespoord zoveel 
mogelijk geld 
op te halen door 
er een sponsor-
loop van te ma-
ken. De deel-
nemer die het 
meeste geld op- haalt 
wint de hoofdprijs: Een midweek 
of weekend in een 4-persoons bun-
galow, Cetter Parcs De Huttenheug-
te in Dalen. Het bedrijf, de vereni-
ging of club met de meeste inschrij-
vingen wint een prachtige trofee, De 
Santa Run bokaal. Ook vindt een lo-
ting plaats over de startnummers. 
Door op tijd aanwezig te zijn, maken 
deelnemers kans op het winnen van 
een prachtig horloge. De organisa-
tie is aangenaam verrast met de gro-
te belangstelling van vele lokale- en 
regionale ondernemingen, die een 
aanzienlijke sponsorbijdrage leve-
ren voor dit ludieke en unieke eve-
nement. Zorg dat je erbij bent op za-
terdag 22 december. Verzamelpunt 
is vanaf half tien het Crown Theater 
aan de Van Cleeffkade, alwaar gra-
tis de auto geparkeerd mag worden. 
Om half elf vertrekken de deelne-
mers vanaf het studiocomplex naar 
het Raadhuisplein, waar om 11.00 
uur met muziek van dj Kees Mark-
man het officiële startsein gegeven 
wordt. De route gaat onder ande-
re door de Ophelialaan en de Zijd-
straat. Voor inschrijving en informa-
tie: www.aalsmeer.rotarysantarun.nl.

Kinderkerstfeest Oosterkerk
Aalsmeer - Het is inmiddels tradi-
tie; het kinderkerstfeest op kerst-
avond in de Oosterkerk. Ook dit 
jaar zijn alle kinderen uit Aalsmeer 
welkom. Kom kijken naar de kerst-
musical ‘Opa Knoest’ en zing mee 
met de liedjes. Kaarsjes, vuurkor-
ven, chocolademelk, muziek: Het 
wordt een prachtige avond. Neem 

je vader, moeder, opa, oma en wie 
je maar wilt mee. Vier mee dat Je-
zus is geboren! Het kinderkerst-
feest is op kerstavond, maandag 24 
december, van 18.30 tot ongeveer 
19.30 uur in de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 269. Voor de jong-
ste kinderen tot en met 3 jaar is er 
oppas aanwezig.

Kerstverhaal 2012

Samen op weg naar kerstmis
Aalsmeer - Terwijl de gastenbroe-
der me door de donkere labyrint-
achtige gangen loodste, benauw-
de mij direct de oorverdovende stil-
te die er heerste binnen de muren 
van de abdij. Zonder ook nog maar 
een woord tegen elkaar te hebben 
gesproken, volgde ik hem lijdzaam 
als een mak schaap. Plots bleef hij 
staan en wees zwijgend naar buiten: 
Aan een blinde muur in het omslo-
ten middenterrein van de abdij hing 
in het half duister een groot hou-
ten kruisbeeld. Daar in de gure win-
terse kou hing poedelnaakt, zonder 
enige waardigheid, Jezus Christus. 
Bij het aanzien ervan, werd ik door 
schaamte overvallen. Bijna trooste-
lozer kon mijn verblijf als gast hier 
in de abdij niet beginnen. De regen-
flarden geselde nu niet alleen de ra-
men, maar ook mijn ziel. Plots kuch-
te de broeder ingetogen en gebaar-
de me om mee te komen. Amper en-
kele stappen verder werd opnieuw 
mijn aandacht getrokken naar iets 
op het omsloten middenterrein. Ver-
scholen in een hoek speelde zich 
een merkwaardig tafereel af: In het 
half donker stak een rode gloed van 
opspelende vlammen zich af tegen 
de grauwe bakstenen beuken van 
de abdijkerk. Een broeder zat stil-
zwijgend op zijn hurken oude over-
gebleven dennentakjes te verbran-
den. Het leek net een schilderach-
tige scène uit een van de films van 
Federico Fellini: Betoverend en mys-
tiek. Ik bleef seconden lang in ver-
wondering staan. De broeder ver-
maande me nogmaals, maar nu met 
een dwingender handgebaar, om 
hem te volgen naar mijn gastkamer 
op de eerste verdieping. Er wordt 
wel gezegd dat een abdij tijdloos en 
in zijn eigen ritme lijkt te leven, maar 
bij deze bewoner was de menselij-
ke haast hem niets vreemd. Immers, 
iemand redden uit een brand doe je 
ook niet stapvoets, moet hij gedacht 
hebben. Nog een keer keek ik door 
het raam met haar vele glasroede 
naar buiten: Even richtte de ‘ver-
brander’ zich op en met een schuine 
blik keken we elkaar achterdochtig 
aan: Hij en ik waren van een andere 
wereld. “Dit is uw gastenkamer, voor 
de komende tijd.” Het geluid van de 
zoekende sleutel naar het gat in de 
deur deed bijna gewelddadig aan, in 
de stille en verlaten gangen op de 
eerste verdieping, waar de gasten-
kamers waren gelegen. Het eerst 
wat me opviel toen ik mijn gasten-
kamer binnen liep, was de sober-
heid waar mee hij was ingericht. Op 
de vloer lag koud glimmend zeil, ter-
wijl de hoge muren spierwit waren 

gekalkt. Het plafond zelf leek te ein-
digen tot in de hemel. Voor het raam 
met uitzicht op de abdijtuin, in deze 
winterse periode in natuurlijk verval, 
stond een eenvoudig bureau. Ver-
der lag er een bijbel, voor poging tot 
een vroom leven, op het nachtkast-
je naast het strak opgemaakte bed. 
Een klein kruisbeeld hing er boven. 
Ik klikte het schemerlampje aan en 
uit: Er was licht! 

Inri, stond er minuscuul boven aan 
het kruisbeeld gekerft: Jezus van 
Nazareth afgekort. Ook hier heers-
te er alom stilte, een beklemmende 
en beangstigende stilte. In mijn ka-
mer, op de gangen, overal in de ab-
dij. Behalve in mij. Het enige geluid 
dat ik hoorde was de wind buiten, 
die zich sluimerend een weg vocht 
door het bovenlicht naar binnen. 
Net op het moment dat ik mijn kof-
fer wou gaan uitpakken, klonken de 
klokken van de abdij voor de avond 
vesper. Het was niet verplicht om de 
dienst bij te wonen tijdens het ver-
blijf, maar het zou wel door de pri-
or zeer op prijs worden gesteld. On-
wennig liep ik nu achter enkele nor-
bertijnen aan, op weg naar de kerk. 
Vanuit alle spelonken van de abdij 
leken ze nu tevoorschijn te komen. 
Gestoken in hun witte habijten vol-
gens de leer van de norbertijnen, 
uitstraling van soberheid en armoe-
de, vluchtte ze voor me uit.
Sommige keken me onderzoekend 
aan en het leek net of ze zich af-
vroegen: Van welke planeet komt 
hij. Maar de meeste broeders be-
keken me amper. Zwijgzaam en in 
hun eigen goddelijke gedachtes en 
gebeden schreiden ze als een pro-
cessie langs me heen. Bij de ingang 
van de kerk werd ik door de prior, 
de baas van de abdij, met een tevre-
den knikje verwelkomt. Elke schaap 
is er één, moet hij gedacht hebben. 
Terwijl ik door het middenschip naar 
voren liep, bleef ik plots staan: Was 
dit modern? Alle monumentale ei-
kenhouten kerkbanken waren ver-
vangen door foeilelijke los staande 
rode klapstoelen, die zelfs niet mis 
zouden hebben gestaan in een cir-
cus of op een kermis. Was dit een 
dwaling van een of andere ongelo-
vige architect geweest of was het 
een boodschap van boven: In gods-
naam, vernieuw mijn kerk. “Alle ze-
gen komt van boven”, had de oude 
dame met een blijmoedige en ont-
wapende glimlach tegen me ge-
zegd, toen ik met haar eerder die 
middag voor de nog gesloten abdij 
poort had gestaan.
Vanaf het treinstation hadden we 

samen in de stromende regen en 
sjouwend met onze koffers de weg 
afgelegd naar de abdij. Terwijl ik 
de regen als een doorweekte lang-
harige labrador van me af stond te 
schudden, had ik haar aan gekeken 
en gezegd: “Wel wat veel mevrouw, 
die regen!” Haar antwoord: “Zelfs 
weet soms de Heer geen maat te 
houden, jongmens.” Nadat we wat 
stonden bij te komen van de reis, 
draaide de oude vrouw zich weer 
naar me toe: “U komt ook voor de 
Heer, jongmens?” Ik had ‘ja’ kunnen 
zeggen, maar antwoordde eerlijk: 
“Nee mevrouw, voor mijn rust.” Een 
rondscharrelende haan in de voor-
tuin, kraaide drie maal. Nu ik haar 
zo geknield en biddend weer terug 
zag in de kerk, gehuld in haar tradi-
tionele zwarte gewaad, kreeg ik spijt 
van mijn vluchtig antwoord van van-
middag tegen haar. Ze was immers 
een echte non! In koor zongen de 
norbertijnen prachtige gregoriaanse 
liederen. Hun gezang steeg onbege-
leid, a capella, plechtstatig op naar 
het neogotische gewelf. Eventjes 
keek de non, die voor me zat, me 
schuin aan. Ze knikte goedkeurend. 
De kerkdienst leek net zo kort te zijn 
als mijn hazenslaapje en voordat ik 
het wist, sliste de non naar me: “U 
moet opstaan, jongmens.” Na de 
laatste absolutie van de prior verlie-
ten de broeders twee aan twee on-
der het gebeier van de kerkklokken 
stilzwijgend het koor op weg naar 
de refter, voor hun avondmaal. Na-
dat de non haar gebedenboekje 
achterin de kerk had terug gelegd 
op een verder onaangeroerde stapel 
kwam ze naast me lopen: “Het was 
een mooie dienst, nietwaar?” Terwijl 
de koster de kerkdeuren achter ons 
sloot, knikte ik met instemming van 
ja. De gezamenlijke eetzaal, waar de 
broeders hun lichamelijke behoefte 
stilde met het ‘dagelijks brood’, was 
niet ver van de kerk. Gehuld in een 
zwart keukenschort stond een broe-
der mij gastvrij op te wachten. Even 
later wees hij mij de tafel aan vlak-
bij bij het raam, met weer uitzicht op 
de abdij tuin. 
Sober en eenvoudig waren de kale 
houtentafels, die in lange rijen ston-
den opgesteld, gedekt. De broeder 
met schort spoedde zich snel terug 
naar de aangrenzende keuken. Ken-
nelijk was het de vasten gastenta-
fel, want nu schoof ook de non bij 
me aan: “Gezellig u weer te zien, 
jongmens.” Net op het moment dat 
ik mijn stoel goed wou aanschuiven, 
ging er een schel belletje. Plots eb-
de het geroezemoes in de zaal weg. 
De prior nam het woord: “Het ge-

bed van vandaag is een gedeelte uit 
het kerstevangelie van Lucas2.” Tij-
dens het voorlezen van het evange-
lie, dwaalde mijn blik nieuwsgierig 
door de refterzaal. Links en rechts 
hingen bombastische schilderijlijs-
ten met geschilderde zelfportretten 
van oude priors, die door de eeuwen 
heen kennelijk in deze abdij als her-
der over de kudde hadden gewaakt. 
Geen vrolijk stelletje zo te zien bij el-
kaar: Maar ja, geloven blijft een ‘se-
rieuze’ zaak. Het plots opstijgende 
geluid van het gekletter van de le-
pels de vorken en de messen, in wil-
lekeurige opvolging van eigen ge-
bruik, deed mij vermoeden dat de 
avondmaaltijd was begonnen. Of de 
duivel op hun hielen zat, werd er nu 
door de broeders met een ongelofe-
lijke haast gegeten. Was het evan-
gelie van Johannes 6 zo slecht be-
grepen of was het wonder van de 
broodvermenigvuldiging hier in de 
abdij nog niet doorgedrongen? “Er 
is meer”, zei de keukenbroeder op 
een zachte vriendelijke toon, toen hij 
bij ons aan tafel polshoogte kwam 
nemen of er van alles nog genoeg 
was. De non knikte dankbaar. “Uit 
eigen tuin!”, zei de broeder trots. 
“Nou , niet helemaal”, antwoordde 
ik lachend. 

“De echte baas ervan zit boven.” De 
prior, die kennelijk het gesprek had 
mee beluisterd, keek nu licht ontzet 
mijn kant uit, terwijl de non en de 
keukenbroeder bijna stikte van het 
lachen. Net zo abrupt als de maaltijd 
was begonnen, zo eindigde hij ook: 
“Moment van dank”, riep de prior 
onverwachts met zware stem. Ter-
wijl ik mijn toetje nog maar net half 
had opgelepeld, stond ik al weer 
noodgedwongen naast mijn stoel. 
De non keek me aan en wees met 
enig plezier op haar eigen schaal-
tje: Leeg! Nadat we dankbaar door 
het doorgeefluik afscheid hadden 
genomen van de keukenbroeders 
liepen de non en ik door de lange 
duistere gangen van de abdij, op 
weg naar onze gastenkamers op de 
eerste etage. Plots bleef ik staan bij 
het raam dat mij eerder op de dag 
het beklemmende uitzicht had ge-
boden op het houtenkruisbeeld op 
de binnenplaats. Terwijl de duister-
nis zich over het licht had ontfermd, 
keken de non en ik minuten lang 
zwijgend naar de verstilde eenzame 
Jezus Christus figuur aan het kruis. 
“Hoe vindt u het beeld, jongmens?”, 
vroeg zij. “Het maakt me koud.” Na-
dat de non me met haar bekende 
blijmoedige glimlach had aangeke-
ken, gaf ze me spontaan een arm: 
“Kom laten we samen op weg gaan 
naar kerstmis.” Toen we even later 
gearmd de gang uit liepen, voelde 
ik haar warmte van 
dichtbij.
 
Gerard Zelen. 

Kerstfeest voor jong en oud
Aalsmeerderbrug – Dit jaar zijn 
er twee kerstdiensten in de Levend 
Evangelie Gemeente. Zondag 23 de-
cember is er om 19.00 uur een ge-
zellig familiekerstfeest. Op maan-
dag 24 december wordt om 21.00 
uur een afwisselende en eigentijd-
se kerstnachtdienst gehouden. Bei-
de kerstdiensten vinden plaats in de 
Levend Evangelie Gemeente, Kruis-
weg 55 in Aalsmeerderbrug. Het fa-
miliekerstfeest op 23 december is 
voor jong en oud. De avond begint 
om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 
20.15 uur. Het belooft een gezelli-
ge kerstavond te worden. Kinderen 
zullen de vrolijke kerstmusical ‘De 
verjaardag van de Prins’ opvoeren. 
Daarnaast zijn er optredens van de 
dansgroep ArtsFactory en worden 
er mooie kerstliederen gezongen. 

Na afloop is er limonade en warme 
chocolademelk. Op maandag 24 de-
cember wordt vanaf 21.00 uur een 
eigentijdse kerstnachtdienst met 
veel zang, dans en muziek gehou-
den. De zaal is helemaal in kerst-
sfeer aangekleed. De opening zal 
indrukwekkend zijn. Het wordt een 
avond vol afwisseling. Bezoekers 
kunnen genieten van moderne en 
traditionele kerstliederen, de dans-
groep ArtsFactory treedt meerde-
re keren op en er kan geluisterd 
worden naar een mooie kerstbood-
schap. Na afloop is er een gezellig 
samenzijn met sfeervolle kerstmu-
ziek. Natuurlijk ontbreekt de warme 
chocolademelk en het kerstbrood 
niet. Iedereen is van harte welkom! 
Voor meer informatie: www.leg.nl. 
Foto: Meenderinck Fotografie

Con Amore geeft 
Aalsmeer - Zoals al vele jaren ver-
zorgt Aalsmeers Mannenkoor Con 
Amore ook dit jaar weer een kerst-
concert. Dit jaar wordt uitgegaan 
van uit het klassieke kerstconcert, 
de schoonheid van de eenvoud.
Mooie en bekende kerstliederen 
zullen ten gehore worden gebracht. 
Simpel begeleid door piano en of 
orgel of à capella gaat Con Amore 
terug naar het lied. Mooie bewer-
kingen zijn gemaakt voor het man-
nenkoor. Alle facetten van mannen-

koormuziek komen hierin tot ui-
ting. Con Amore wordt begeleid 
door Andre Keessen op orgel en 
Rob Goudkuil zal de piano bespe-
len. Medewerking wordt verleend 
door het Mispage Koor uit Nieuw-
veen. De beide koren staan onder-
leiding van Theo van der Hoorn. Het 
kerstconcert wordt gegeven op zon-
dag 23 december vanaf 15.00 uur in 
de Open Hofkerk aan de Ophelia-
laan. De toegang is vrij. Iedere lief-
hebber is van harte welkom.

Kerstzangdienst 
in Lijnbaankerk

Aalsmeer - Woensdag 26 de-
cember, tweede Kerstdag, wordt 
weer een zangdienst gehouden 
in de Lijnbaankerk aan de Lijn-
baan 5. Een samengesteld koor 
van leden van Evondo, het Gere-
formeerd Kerkkoor Sliedrecht en 
het Interkerkelijk koor El Jakim 
uit Haarlem zullen samen met de 
aanwezigen zingen. Dit alles on-
der leiding van dirigent Ton van 
der Horst. Henk Trommel draagt 
zorg voor de begeleiding op het 
orgel. De zangdienst begint om 10 
uur. Na afloop van de dienst staan 
koffie en thee klaar in de Bron. Ie-
dereen is van harte welkom.
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Netwerkborrel groot succes
Aalsmeer - Op 13 december vond 
de eerste netwerkbijeenkomst van 
BorrelAalsmeer plaats in Studio’s 
Aalsmeer. 170 Ondernemers uit de 
regio waren op de netwerkborrel af-
gekomen. Wethouder Ad Verburg 
opende officieel de bijeenkomst 
en diverse ondernemers profileer-
den zich daarna op het podium. Tij-
dens het speedmeeten kregen de 

ondernemers 6 minuten de tijd om 
kort met elkaar kennis te maken. 
Natuurlijk zijn er volop visitekaart-
jes uitgewisseld. Elke tweede don-
derdag van de maand opent Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffka-
de haar deuren voor deze netwerk-
bijeenkomst. Op 10 januari staat de 
tweede netwerkborrel gepland. In-
loop van 17.00 tot 18.00 uur.

Wethouder Ad Verburg met de organisatoren Bram Heijstek en Ingrid Claa-
sen, zangeres Katelijne van Otterloo en directeur Huibert Kralt van Studio’s 
Aalsmeer. Foto: Eike Waleson.

Veel regen op decembermarkt
Aalsmeer - Vol goede moed en in 
vrolijke stemming werden afgelo-
pen vrijdag 14 december de kramen 
neergezet voor de jaarlijkse decem-
bermarkt in de Zijdstraat. Gelijk bij 
aanvang om twee uur in de middag 
was het gezellig druk en werd door 
vele bezoekers langs de kramen ge-
slenterd op zoek naar cadeautjes en 
koopjes. Deze vroege klanten had-
den mazzel, want ongeveer een uur 
later begon het met regelmaat hard 
te regenen. Tussen de harde buien 
door, bleef het ook nog eens mie-
zeren. Met paraplu werd nog wel 
langs de kramen gewandeld, maar 

helaas bleef de grote menigte thuis. 
De Kerstman, rendier Rudolf en de 
kersthulpjes probeerden de stem-
ming er in te houden, maar na zes 
uur was toch echt de koek op bij 
de kraamhouders. De bezoekers in 
de avond kwamen bedrogen uit. Ze 
troffen lege kramen aan, maar ver-
baasd was niemand hierover. Jam-
mer, de jaarlijkse decembermarkt 
staat bekend om haar gezelligheid, 
gezellige sfeer en altijd leuke snuis-
terijen in de kramen. Helaas, met 
zulke verdrietige weergoden houdt 
geen buitenevenement stand. Vol-
gend jaar hopelijk beter. 

Financieel steuntje spaarders 
van bloemenzegel winkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers laten ook in de maand de-
cember weer van zich horen. Twin-
tig spaarders wordt een financieel 
steuntje in de rug gegeven. 

De gelukkigen, die getrakteerd wor-
den op een cadeaubon van 5 euro 
zijn: D. Bosman-Baars, Aalsmeer-
derdijk 620 in Rijsenhout, Van den 
Brink uit Werven 13, W. Bruinsma 
aan Poldermeesterplein 45, E. Bus-
kermolen uit Ketelhuis 45, A. en L. 
van Engelen uit de Mendelstraat 50, 
Margriet Hak, Aalsmeerderdijk 25 in 

Oude Meer, B. Janmaat van Uiter-
weg 109, T. van Kooten uit Haya van 
Somerenstraat 7, Willie van Leeuwen 
op Vlinderweg 116, Ingela Maas uit 
Corellihof 12, Lia Noorman aan Een-
dracht 25 in Uithoorn, J. Renne uit 
Vuurdoornstraat 5, A. Schilders 
uit Waterhoenstraat 44, S. Sino-
nis uit Linnnaeuslaan 6, G. Veelen-
turf uit Geerland 57, E. van de Voort 
uit Christinastraat 17, W. Vos van Ui-
terweg 363-ws1, A.J. Vijfhuizen-Blij-
leven aan Hortensialaan 68, familie 
van Wieringen aan Hornweg 91 en 
familie van Zijverden uit Kas 103.

Blij met actie ‘Bon in Ton’
Kudelstaart - De tweede trekkings-
ronde van de actie ‘Bon in de Ton’ 
in winkelcentrum Kudelstaart heeft 
plaatsgevonden. En weer stralende 
gezichten bij de drie winnaars. Zij 
werden verblijd met goed gevulde 
winkelwagens met allerlei spulletjes 
van de winkeliers in Kudelstaart. De 
actie ‘Bon in de Ton’ wordt al een 
groot aantal jaren gehouden en is 
eigenlijk niet meer weg te denken. 
Geen onzin prijzen, maar bood-

schappen waar men wat aan heeft.
“Het is zo leuk om te doen en die 
blije gezichten, schitterend”, aldus 
een reactie van één van de winke-
liers. “Je merkt dat de mensen dit 
waarderen. Je maakt mensen blij 
in deze toch dure tijd.” De prijzen 
werden overhandigd door Yvonne 
van Bloemen van Leeuwen en Vin-
cent van de Gall & Gall. De volgen-
de trekking is aanstaande zaterdag 
22 december.

Bewaar plastic, ruim vuurwerk op
Met Meerlanden veilige, 
opgeruimde feestdagen
Aalsmeer - De feestdagen nade-
ren. Iedereen maakt zich op voor 
kerstvreugde bij de kerstboom, olie-
bollen, knallende kurken en vuur-
werk. In de feestmaand december 
treft De Meerlanden echter ook een 
aantal speciale voorzorgmaatrege-
len rond de afvalinzameling. Help 
De Meerlanden op een verantwoor-
de manier met vuurwerkresten om 
te gaan. Zorg dat alles meteen op-
geruimd wordt en geef het net als 
gewoon huisvuil mee. Dat is wel zo 
veilig voor de kinderen, wel zo goed 
voor het milieu én geeft een scho-
ne start aan het jaar 2013! Uit voor-
zorg voor mogelijk brandgevaar 
door vuurwerk sluit de Meerlanden 
alle prullenbakken en brengpark-
jes voor glas, papier en textiel af 
en worden de containers voor plas-
tic verpakkingsafval tijdelijk wegge-
haald. De Meerlanden stelt het op 
prijs wanneer plastic en ander afval 
tot begin januari bewaard wordt. In 
de eerste week van 2013 worden al-
le containers weer geopend of te-
ruggeplaatst.

Vervangende dagen
In de gemeente Aalsmeer zamelt de 
Meerlanden op onderstaande ver-
vangende dagen het rest- en gft-af-
val in: Wijk 1: gft-afval van 24 naar 
21 december. Wijk 2: gft-afval van 
25 naar 24 december, rest-afval van 
1 naar 2 januari. Wijk 3: gft-afval van 
26 naar 27 december, rest-afval van 
2 naar 3 januari. Wijk 4: gft-afval 
van 27 naar 28 december, rest-afval 
van 3 naar 4 januari. Wijk 5: rest-af-
val van 24 naar 21 december. Wijk 6: 
rest-afval van 25 naar 24 december, 
gft-afval van 1 naar 2 januari. Wijk 7: 
rest-afval van 26 naar 27 december, 
gft-afval van 2 naar 3 januari

Kerstboominzameling
Vanaf 2 januari kunnen bewoners 
kerstbomen inleveren op de ge-
meentewerf aan de Zwarteweg. Op 
9 januari kunnen bewoners op vier 
locaties hun kerstboom inleveren 
tegen 50 eurocent per kerstboom. 
De locaties worden bekendgemaakt 
via de website van de gemeente.

Afvalkalender en App
De Meerlanden introduceert in 2013 
een nieuwe digitale afvalkalender 
en de Meerlanden App. Met de di-
gitale afvalkalender en de Meerlan-
den App is altijd de meest actue-
le informatie rondom de inzame-
ling van afval beschikbaar. Daar-
naast bieden beiden informatie over 
de verwerking van verschillende af-
valstromen. De Meerlanden App 
is vanaf 1 januari beschikbaar via 
www.meerlanden.nl, in de Goog-
le Play Store en App Store. De Mi-
lieustraat aan de Aarberweg in Rij-
senhout en de afdeling Publieks-
informatie zijn op eerste en twee-
de Kerstdag en Nieuwjaarsdag ge-
sloten. De overige dagen gelden de 
normale openingstijden. De Milieu-
straat is open van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur en 
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Bij 
de publieksinformatie kunnen be-
woners terecht van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. 
Voor informatie of vragen, kan con-
tact opgenomen worden via tele-
foonnummer 0297-381717.

Spetterende acties en extra open!
Vier de kerst met Big L
Aalsmeer - Het einde van jaar na-
dert, nog zo’n anderhalve week en 
dan zit het jaar 2012 erop. Veel men-
sen heeft Big L dit jaar weer mogen 
ontvangen in de winkel. Gekkenhuis 
bij de bekende crazy days, drukte bij 
de jeansactie, veel broeken voor het 
goede doel, het Leger des Heils en 
nog veel meer. Big L kijkt terug op 
een mooi jaar. Om het jaar goed te 
eindigen, staan er aankomend en 
volgend weekend spetterende ac-
ties op het programma, waaronder 
de Big L kerstactie. 
Vrijdag 21 december krijgen al-
le klanten op het merk Jack&Jones 
voor de heren en het merk Only 
voor de dames maar liefst 50 pro-
cent korting op het tweede artikel. 
Big L heeft een groot aanbod van 
deze merken in de winkel. Zater-
dag 22 december krijgen klanten op 
het merk Gstar voor heren en da-

mes ook op het tweede artikel liefst 
50 procent korting. Zo net voor de 
kerstdagen is deze korting lekker 
meegenomen. 
Aanstaande zondag 23 december 
is de winkel geopend van 12.00 tot 
17.00 uur. Deze middag profiteren 
heren van 50 procent korting op het 
tweede artikel van het merk PME 
(Pall Mall) en voor de dames geldt 
dit op het merk D-E-P-T. Natuurlijk is 
er nog een groot aanbod van andere 
populaire merken. Op dit moment is 
er een ruim aanbod van mooie over-
hemden, giletjes, colberts en jurk-
jes. Een mooie outfit voor de kerst-
dagen of oud en nieuw is geen pro-
bleem. Speciaal om de klant ruim de 
tijd te geven om te shoppen is Big L 
deze zondag dus open van 12.00 tot 
17.00 uur, maandag 24 december is 
de winkel in de Zijdstraat geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Aandacht voor babysterfte
3FM Serious Request live 
te volgen via Caiway
Aalsmeer - Ook dit jaar geeft Cai-
way het 3FM-programma Serious 
Request 24 uur per dag live door. 
Om de actie van 3FM en het Rode 
Kruis te ondersteunen worden de 
verrichtingen van de drie DJ’s ge-
toond op Showroom (voorkeuze 19) 
en het evenementenkanaal van Cai-
way (voorkeuze 55). Ruim 5,5 mil-
joen baby’s sterven elk jaar binnen 
een maand na de geboorte of voor 
of tijdens de bevalling. Babysterfte 
is een stille ramp die zich elke 6 se-
conden voltrekt. Oorzaak is het ont-
breken van goede medische zorg en 
begeleiding. Klinieken of ziekenhui-
zen zijn vaak voor zwangere vrou-
wen, jonge moeders en hun baby’s 
niet bereikbaar of niet toegerust op 
de verzorging van de allerkleinsten. 
Veel vrouwen weten niet goed hoe 
zij goed voor een pasgeboren kind-
je moeten zorgen. Met eenvoudige 

hulp en begeleiding kan deze stil-
le ramp bestreden worden. Daar-
om vraagt 3FM Serious Request dit 
jaar aandacht voor deze kwetsbare 
allerkleinsten. De 3FM DJ’s Michiel, 
Giel en Gerard zijn afgelopen dins-
dag 18 december het Glazen Huis in 
Enschede ingegaan voor 3FM Seri-
ous Request 2012 en blijven hier tot 
en met maandag 24 december. Het 
publiek kan tegen betaling verzoek-
nummers aanvragen en wordt uit-
gebreid geïnformeerd over de actie. 
Tijdens deze negende editie heeft 
het drietal maar één doel: zoveel 
mogelijk geld ophalen voor miljoe-
nen baby’s die hulp nodig hebben 
om te kunnen blijven leven. Het Ro-
de Kruis kan helpen door medische 
zorg te bieden en moeders te bege-
leiden tijdens hun zwangerschap, 
bevalling en de zorg voor hun pas-
geboren kind.

Twee keer kerstfeest voor 
kinderen Westhill
Aalsmeer - Zondag vierden de 
kinderen in de doopsgezinde kerk 
twee keer kerstfeest. De middage-
ditie, in een kring midden in de kerk, 
werd een sfeervol uurtje dat feeste-
lijk werd door de mini-musical ‘Het 
Profetenkwartet’. Supermarkt Altijd 
Fijn gaf kwartetkaarten bij elke 25 
euro boodschappen. Miss Glamour 
deed pittig haar boodschappen, 
maar vond dat ze wel recht had op 
die laatste kaart. Jonkheer Pommer-
dom kocht steeds maar één ding, 
dus kreeg geen kaarten. Mevrouw 
Schraalrasp deed het op een koop-
je. Wouter van de versafdeling bleek 
de laatste kaart in het pakket van 
de voedselbank te hebben gestopt. 
Kregen de klanten ruzie over de 
laatste kaart: Wouter had de oplos-
sing dichtbij! Guido, Joël, Fenna en 
Tessa waren de jonge acteurs. Seri-
eus en goed voorbereid stonden ze 
op het toneel. De andere kinderen 
deden ondertussen boodschappen 
en versierden de hele winkel van 
Altijd Fijn met heel veel kerstslin-
gers. Zo serieus dat ze vergaten te 
zingen! Met elkaar zorgden ze voor 
een mooi schouwspel. ’s Avonds 
brachten oudere kinderen de mu-

sical ‘De jeugd van tegenwoordig’ 
op de planken. Een klaslokaal met 
flowerpower invloeden, kleding met 
veel bloemen en wijde pijpen. Le-
raar van Hoffen in zijn jonge jaren 
met afro-pruik. Aan de andere kant 
stond de klas van nu. Met een oude 
leraar van Hoffen. Deze twee tijds-
beelden naast elkaar, aangevuld 
met acties van toen (tegen burger-
lijkheid) en nu (tegen uitzetting van 
Khadiez en Noor) maakten het een 
interessant en leerzaam verhaal. De 
zaal werd verleid mee te scanderen: 
Nee, nee, nee! We pikken het niet 
langer! Helaas moeten de twee klas-
genoten toch terug naar hun land 
Irak. Niet alle acties hebben het ge-
wenste gevolg, maar de zusjes ne-
men al hun ervaringen mee, waar 
ze ook naar toe moeten gaan. Alle 
kinderen hebben hun beste benen 
weer voorgezet, waardoor alle aan-
wezigen in een volle kerk konden 
genieten van de ingewikkelde lied-
jes, prachtige sixties kleding en ac-
terende kinderen. Met een trots ge-
voel ging iedereen weer naar huis. 
De eerste Westhill zondagsschool in 
het nieuwe jaar is op 27 januari van-
af 10.00 uur.

De Zonnebloem viert Kerst 
Kudelstaart - Maandag 17 decem-
ber hebben de gasten en vrijwil-
ligers van De Zonnebloem, afde-
ling Kudelstaart, een gezamenlijke 
kerstviering gehouden in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Om drie uur in 
de middag werd iedereen welkom 
geheten in de grote zaal, die geheel 
in kerstsfeer was omgetoverd. Liefst 
73 mensen, waarvan 20 vrijwilligers, 
kwamen op de viering af. Onder het 
genot van koffie, hapjes en drank-
jes werd het een gezellige middag. 
De sfeer van de kerst werd versterkt 
door het tweevoudig optreden van 
zangkoor Con Amore, met begelei-
ding van een pianist. Diverse klas-
sieke kerstliederen werden door 
de aanwezigen hardop meegezon-
gen. Verschillende gasten namen de 
moed op om een individuele bijdra-
ge te leveren: Hein Zethof had een 
hartverwarmend verhaal over de 
mensen in de zorg die zich inzetten 
voor dementerende ouderen. Het 
zijn deze ouderen die ook specia-
le aandacht verdienen. Henk Kniep, 
leraar aan een middelbare school, 

vertelde voor de vuist weg zijn in-
dringende persoonlijke levensver-
haal. Iedereen was onder de indruk 
en stil van zoveel opgewektheid 
en levenskracht die hij uitstraal-
de. Aletta Heil zorgde voor verde-
re afwisseling door het vertellen 
van een legende, waaruit de liefde 
voor al het aardse leven sprak, in al 
zijn verscheidenheid. Hillie de Kui-
per las een inspirerend gedicht voor. 
De middag werd besloten met een 
feestelijk diner, opgediend in diver-
se gangen. Ruim na acht uur, van-
wege de gezelligheid iets later dan 
gepland, gezelligheid kent immers 
geen tijd, werd de bijeenkomst af-
gesloten met een dankwoord van de 
heer Velders. De voorzitter van de 
afdeling Kudelstaart van De Zonne-
bloem, Piet Donicie, sloot de kerst-
viering af en wenste iedereen een 
‘wel thuis’. De Zonnebloem is er voor 
jong en oud. Iedereen die behoef-
te heeft aan wat extra aandacht, en 
graag eens uit wil gaan met De Zon-
nebloem, kan zich aanmelden bij de 
plaatselijke afdeling.

Koopzondag 
in Centrum

Aalsmeer - Op zondag 23 de-
cember opent een groot aan-
tal winkels in Aalsmeer Cen-
trum de deuren tussen 12.00 en 
17.00 uur. Zo kunnen bezoekers 
tijdens de drukke dagen voor 
Kerst rustig hun boodschappen, 
nieuwe kleding en andere spul-
letjes in huis halen, want voor-
al op zondag is er meer dan ge-
noeg gratis parkeergelegenheid 
op het Praamplein, Raadhuis-
plein en Drie Kolommenplein. 
Albert Heijn op het Praamplein 
is overigens vanaf 1 decem-
ber iedere zondag geopend van 
16.00 tot 20.00 uur. 
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Ambassadeurstraining op 
Wellantcollege Westplas
Aalsmeer - In november heeft een 
flinke groep leerlingen van Wellant-
college Westplas mavo Aalsmeer 
een training tot ambassadeur van 
de school gevolgd. Het doel van de 
training is dat leerlingen, nog meer 
dan ze al deden, hun school leren 
te promoten tijdens open avonden, 
(basis-)schoolbezoeken en ande-
re schoolactiviteiten. In de lijn van 
alle hedendaagse sociale media, 
waarin het onderling delen en door-
geven via internet erg populair is, 
heeft marketing- en adviesbureau 
ACBBMedia uit Amstelveen een 
ambassadeurstraining ontwikkeld 
voor leerlingen, om te leren poten-
tiele nieuwe scholieren enthousiast 
te maken voor de Westplas mavo 
als school. Immers, een docent of 
schoolleider kan veel over de West-
plas mavo vertellen, maar een leer-
ling, die ervaringsdeskundige is, kan 
dat wellicht nog veel mooier en eer-
lijker. De leerlingen die de training 
volgden, zijn allen lid van de leerlin-
genraad, of maken deel uit van het 
techniekteam van de school. Bin-
nen de school vervulden zij dus al 
een belangrijke rol. Na afloop van 
de training, mochten deze leerlin-
gen zich echter de officiële bena-
ming ‘Ambassadeur van de West-
plas mavo’ aanmeten. De leerlingen 
van de leerlingenraad en het tech-
niekteam zijn afkomstig uit klas 1 tot 
en met 4, zodat alle leerjaren verte-
genwoordigd zijn en er de komen-
de jaren op goed getrainde leerlin-
gen gerekend kan worden. De leer-
lingen die de cursus volgden, wa-
ren razend enthousiast. Zo gaf de 
één aan vooral meer zelfvertrouwen 

te hebben gekregen in het praten 
voor groepen en een ander kwam 
erachter dat lichaamstaal een zeer 
belangrijke factor speelt in hoe je 
overkomt op een ander. Er werden 
handvatten aangereikt, die niet al-
leen op school, maar ook in het da-
gelijks leven zeer handig zijn. Hoe 
kom je bijvoorbeeld gemakkelijk 
een drukke kamer binnen waar een 
verjaardagsfeestje is? 

Of hoe luister je naar de gevoelens 
van een ander en reageer je daar-
op? ACBBMedia typeert de training, 
die toepasbaar is op alle onderwijs-
niveaus, als simpel, maar doeltref-
fend. In de training komt geen gort-
droge theoretische lesstof aan bod, 
maar is het aanbod zo aansprekend 
en interactief mogelijk gemaakt, 
met behulp van beamer en laptop 
en voorbeeldfilmpjes en met zoveel 
mogelijk interactie tussen de deel-
nemers. Tijdens de training wordt 
besproken wat je er wel en niet aan 
moet doen om je boodschap zo in-
teressant mogelijk over te brengen 
en hoe je een boeiend betoog kunt 
houden. Trainer Peter Borghaerts 
was erg onder de indruk van de re-
laxte sfeer die op de Westplas mavo 
heerst en loofde de contacten tus-
sen leerlingen en leraren. Daarnaast 
vond Borghaerts dat het niveau van 
de ambassadeurs behoorlijk hoog 
was. Hij ervaarde het enthousiasme 
en de betrokkenheid van de leerlin-
gen op de training als een feestje. 
“Ik twijfel er niet aan dat deze am-
bassadeurs de komende jaren veel 
gaan betekenen voor de Westplas 
mavo”, aldus Borghaerts.

Inwoners geven mening over 
Waterwolftunnel in nieuwe N201
Aalsmeer - De gemeente heeft op 
18 december besloten een ontwerp-
openstellingsvergunning voor de 
Waterwolftunnel in de N201 ter visie 
te leggen. De Waterwolftunnel ligt in 
de nieuwe N201 nabij Schiphol en 
FloraHolland Aalsmeer en wordt ge-
realiseerd door de provincie Noord-
Holland. De verwachte openstelling 
van de Waterwolftunnel is voorjaar 
2013. De Waterwolftunnel is onder-
deel van de omlegging van de N201 
- met circa 35.000 voertuigen per 
dag één van de drukste provincia-
le wegen in Nederland - in het ge-
bied tussen de A4, de A9 en Am-
stelhoek. De tunnel en weg wor-
den door de provincie Noord-Hol-
land in de periode 2006-2013 ge-
realiseerd in nauwe samenwerking 
met de gemeenten Aalsmeer, Am-
stelveen, De Ronde Venen, Haar-
lemmermeer en Uithoorn en samen 
met het Rijk, de Stadsregio Amster-
dam en Schiphol. De weg en tun-
nel verbeteren de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid in het ge-
bied en zijn van groot economisch 
belang voor de regio. De Water-
wolftunnel is de eerste grote pro-
vinciale wegtunnel in Nederland en 
wordt gerealiseerd onder de nieu-
we Europese tunnelwetgeving (uit 
2006) en de daaruit afgeleide nati-
onale Wet aanvullende regels veilig-
heid wegtunnels (Warvw). De tun-
nel mag wettelijk pas worden open-
gesteld nadat een openstellingsver-
gunning is verkregen van het be-
voegd gezag, in dit geval het college 
van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer. Bij het 
besluit laat de gemeente Aalsmeer 
zich ondersteunen door een ad-
vies van de nood- en hulpdiensten, 
in dit geval die van de Veiligheids-
regio’s Amsterdam-Amstelland en 
Kennemerland, en door een ad-
vies van de gemeente Haarlemmer-

meer (de Waterwolftunnel ligt gro-
tendeels binnen de gemeentegren-
zen van Aalsmeer, maar ook deels 
binnen de gemeente Haarlemmer-
meer). Hierdoor zijn bij de besluit-
vorming over de openstellings-ver-
gunning twee gemeenten, twee Vei-
ligheidsregio’s, vijf meldkamers en 
acht brandweerkazernes betrokken.

Sterke samenwerking 
Het Veiligheidsbeheerplan (VBP) 
vormt de inhoudelijke basis voor 
de besluitvorming over de open-
stellingsvergunning. Het VBP voor 
de Waterwolftunnel is opgesteld in 
overeenstemming met de daarvoor 
geldende kaders en richtlijnen. Ver-
nieuwend is dat dit heeft plaatsge-
vonden in nauwe samenwerking 
met betrokken hulpdiensten en de 
gemeenten Haarlemmermeer en 
Aalsmeer. Dit heeft er voor gezorgd 
dat vanaf begin af aan goed reke-
ning kon worden gehouden met al-
le belangen en dat al in een vroegtij-
dig stadium de betrokken bestuur-
ders hebben ingestemd met de VBP 
deelplannen. 
Dit betreft de Commissaris van de 
Koningin van provincie Noord-Hol-
land Johan Remkes, de portefeuille-
houder mobiliteit gedeputeerde Eli-
sabeth Post, de burgemeester van 
Aalsmeer Theo van Eijk, de burge-
meester van Haarlemmermeer Theo 
Weterings en de brandweercom-
mandanten Elie van Strien (brand-
weer Amsterdam-Amstelland) en 
Frans Schippers (brandweer Kenne-
merland). Door de vroegtijdige be-
stuurlijke besluitvorming, is geko-
zen om voor de afgifte van de open-
stellingsvergunning een uitgebrei-
de openbare voorbereidingsproce-
dures te hanteren. Dit houdt in dat 
Burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer op grond van de open-
stellingsaanvraag een ontwerpbe-

sluit opstellen, waarover belang-
stellenden hun zienswijze naar vo-
ren kunnen brengen. Bij het defini-
tieve besluit over de verlening van 
de openstellingsvergunning betrek-
ken burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer de eventueel inge-
komen zienswijzen, evenals de re-
sultaten van het verificatie- en vali-
datieproces. Op basis van de open-
stellingsaanvraag en de daarbij be-
horende indiengegevens in het VBP 
van 9 november, hebben de ge-
meente Haarlemmermeer en beide 
veiligheidsregio’s Amsterdam-Am-
stelland en Kennemerland een po-
sitief advies uitgebracht aan de ge-
meente Aalsmeer. 

Op 18 december 2012 hebben de 
burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer, mede gebaseerd op de 
adviezen van haar adviseurs, een 
ontwerp besluit genomen. Dit ont-
werp besluit wordt gedurende een 
periode van 6 weken ter inzage ge-
legd om belangstellenden de ge-
legenheid te geven hun zienswijze 
over het ontwerp naar voren bren-
gen. De aankomende periode werkt 
de provincie Noord-Holland aan 
het verificatie- en validatieproces, 
waarmee zij moeten aantonen dat 
de tunnel aan alle wettelijke (veilig-
heids)eisen voldoet. Ook hierbij zijn 
de gemeente Aalsmeer en haar ad-
viseurs nauw betrokken. De resulta-
ten worden begin 2013 aangeleverd 
en vervolgens getoetst door de ge-
meente Aalsmeer en haar adviseurs. 
Met deze uitkomsten en de eventu-
eel ingekomen zienswijzen, nemen 
burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer vervolgens een besluit 
over de definitieve openstellings-
vergunning. Verwacht wordt dat de 
Waterwolftunnel in het voorjaar van 
2013 kan worden opengesteld voor 
het verkeer.

Feiten over de Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel is onderdeel 
van de N201. Deze provinciale weg 
loopt van Zandvoort via Heemste-
de, Hoofddorp, Aalsmeer en Vinke-
veen naar Hilversum. De N201 is één 
van de drukste provinciale wegen in 
Nederland. De weg liep voor de om-
legging door kernen van Aalsmeer, 
Uithoorn en Amstelhoek. De N201 
vormde in deze plaatsen een fysieke 
barrière en veroorzaakte stank- en 
geluidsoverlast. Daarnaast zorgde 
de weg voor veel file-overlast door 
de verkeersintensiteit in combinatie 
met de beperkte capaciteit door on-
der meer de vele verkeerslichten op 
de route.

Bestuurlijke afspraken
Om bovenstaande problemen op 
te lossen zijn in het Regioakkoord 
N201+ (2002) en in het Realisatiebe-
sluit N201+ (2004) bestuurlijke af-
spraken gemaakt over het omleiden 
van de N201. De afgesproken om-
legging loopt vanaf de A4 in Haar-
lemmermeer tot en met Uithoorn 
en Amstelhoek, over een tracé ten 
noorden van de kernen Aalsmeer, 
Uithoorn en Amstelhoek. De “oude” 
N201 in de kernen Aalsmeer, Uit-
hoorn en Amstelhoek krijgt na in-
gebruikname van het programma 
N201+ en dus na de openstelling 
van de Waterwolftunnel een functie 
als lokale weg en/of busbaan. 

Bijna anderhalve kilometer
De Waterwolftunnel is 1.490 meter 
lang waarvan circa 670 meter als ge-
sloten tunnel is uitgevoerd. De Wa-
terwolftunnel heeft een doorrijhoog-
te van 4,70 meter en is uitsluitend 
bedoeld voor gemotoriseerd verkeer. 
De Waterwolftunnel kent 2 x 2 rij-
stroken zonder vluchtstrook. De bui-
zen zijn gescheiden door een mid-
dentunnelkanaal en voorzien van 
vluchtdeuren met een onderlinge af-
stand van 100 meter. De provincia-
le Verkeerscentrale op het steunpunt 
Hoofddorp zorgt voor de bediening 
en bewaking van de tunnel en be-
schikt over een voorziening voor lo-
kale bediening.

De Djembikkels 5 jaar
Aalsmeer - In 2013 bestaat de 
Djembikkels vijf jaar en uiteraard 
willen de ‘trommelaars’ dit jubile-
um niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Er gaan diverse activiteiten 
georganiseerd worden. De eer-
ste is op zondag 6 januari. Deze 
dag worden vanaf 12.00 uur ver-
schillende workshops gegeven. 
Iedere belangstellende is wel-
kom. Adres is Legmeerdijk 209. 

Rond de klok van 14.00 uur trak-
teert de Djembikkels de aanwe-
zigen op een mini-optreden. Op-
geven voor de workshops kan bij 
Kelsie via 06-21430219 of via in-
fo@djembikkels.nl. In het nieu-
wejaar start de Djembikkels ook 
met een lesgroep voor beginners. 
Eerst een gratis proefles volgen, 
is mogelijk. Voor meer informatie:  
www.djembikkels.nl. 

Jubileum voor 125 jarig bestaan
Proosten op Meerbode
Aalsmeer - De medewerkers van 
de Nieuwe Meerbode zijn afgelo-
pen donderdag met elkaar uit eten 
geweest. 
In plaats van een kerstpakket biedt 
de directie al enkele jaren achter-
een dit gezamenlijke en lekkere ui-
tje aan. Het avondje uit was heel ge-
zellig en overheerlijk en een bijzon-
dere proost is uitgebracht. 
De krant maakt zich namelijk op 
voor een bijzonder jubileum. In 2013 
bestaat de Nieuwe Meerbode liefst 
125 jaar en dit gaat ‘de krant die je 

pakt’ vieren met onder andere het 
uitgeven van een boek vol nieuws, 
knipsels, advertenties en ander bij-
zonder materiaal uit de archieven en 
door lezers aangeleverde artikelen. 
Heeft u nog oud materiaal van of 
over de Nieuwe Meerbode? 

Directeur Luuc van der Ouw hoort 
het graag. Wellicht is het wel net 
de aanvulling die het jubileum-
boek gaat complementeren. Bel 
naar 0297-341900 of mail naar  
redactieaalsmeer@meerbode.nl. 

Volgend jaar 130 jarig bestaan
Huldiging 3 jubilarissen bij 
Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de laatste re-
petitieavond van 2012 zijn drie jubi-
laressen van Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer gehuldigd. Vooraf-
gaand memoreerde voorzitter Cees 
Stieva de zoektocht naar een nieu-
we dirigent en een nieuwe repeti-
tieruimte. Met dirigent Nico Hovius 
en de Doopsgezinde Kerk zijn bei-
de zoektochten tot een goed einde 
gebracht. In november 2013 bestaat 
het koor 130 jaar en dat zal gevierd 
worden met twee concerten en een 
feestavond. Op 9 februari is het eer-
ste concert, dat bestaat uit de ‘Ves-
perae de Dominica’ en het solowerk 
voor sopraan ‘Exsultate jubilate’ van 
W.A. Mozart en de ‘Messe solennel-
le’ van Charles Gounod. In novem-
ber volgen dan de nog niet eerder in 
Aalsmeer uitgevoerde werken: het 
‘Magnificat’ van Carl Philipp Ema-
nuel Bach, de zoon van Johann Se-
bastian, en ‘Il cantico del sole’ van 
dirigent Nico Hovius.
Drie dames vierden een jubile-

um: Ank Buis en Sietske Eigenhuis 
maakten dit jaar de 25 jaar vol. Twee 
vrouwen die oorspronkelijk van bui-
ten Aalsmeer kwamen, Ank uit Ze-
venhoven en Sietske zelfs uit Fries-
land, maar door hun huwelijk wer-
den ze Aalsmeerders en lid van 
Aalsmeers Koor. 

Ank woont nu in Deventer, maar 
is nog altijd op de dinsdagavond 
in Aalsmeer. Gerda Keessen is dit 
jaar 40 jaar lid van het koor. Ook 
zij kwam niet uit Aalsmeer, maar 
uit Sloterdijk, en al op jonge leeftijd 
zong ze in een jeugdkoor. Door haar 
huwelijk werd ze van stadse dame 
kwekersvrouw en al gauw werd ze 
lid van Aalsmeers Koor en nog altijd 
geniet ze van de ontspanning die 
zingen in een koor biedt. De jubi-
laressen kregen elk een mooi boe-
ket en een penning van de vereni-
ging Toonkunst. Voor Gerda Kees-
sen was er de gouden muzieksleutel 
van het koor.

Walvisvaart in Oud Nuus
Aalsmeer - De laatste editie van 
Oud Nuus van dit jaar staat voor een 
belangrijk deel in het teken van de 
walvisvaart in de 17de en 18de eeuw. 
En dan met name over de bijdrage die 
vanuit Aalsmeer en Kudelstaart aan 
die landelijke bedrijfstak werd gele-
verd. Vandaag de dag herinnert het 
‘Huis met de walviskaken’ nog aan 
een periode dat dorpsgenoten be-
trokken waren bij de jacht op walvis-
sen. Die vond plaats ten oosten van 
Groenland (bij Spitsbergen) en ten 
westen in de Straat Davis. Maarten 
’t Hart opent de serie artikelen met 
een verhaal over Hendrik Aalsmeer, 
commandeur ter walvisvaart van 
1702 tot en met 1706. Maarten ver-
zorgt rondleidingen in een huisje van 
een Texelse commandeur. Jan Wil-
lem de Wijn kijkt naar de geschiede-
nis van de walviskaken op Uiterweg 
183 en beschrijft waarom walviska-
ken mee werden genomen naar Ne-
derland: onderweg stonden ze recht-
op tegen de mast en liep er been-
derolie (kneuk) uit de kaken. Hij zet 
een speurtocht uit naar de Aalsmeer-
se wortels van Hendrik Aalsmeer en 
komt daarbij uit op de Uiterweg. Te-
vens wordt een relatie gelegd tus-
sen Aalsmeer en Zaandam, destijds 
een van de belangrijkste centra voor 
de verwerking van walvisvet. Naast 
de families Eveleens en Topsvoort uit 
Aalsmeer, was ook Christiaan Boekel-
man uit Kudelstaart betrokken bij de 
walvisvaart, Hij was in 1744 net niet 
op tijd terug uit Straat Davis om de 
geboorte van zijn eerste zoon mee 
te maken. Op het terrein van de VBA 
werd in 1977 nog een walviswer-
vel gevonden die als hakblok dienst 
heeft gedaan. De wervel is nu onder-
deel van de historische collectie van 
Oud Aalsmeer.

Van akkers tot anekdotes
De verschuiving van oude legak-
kers en teelakkers naar recreatieak-
kers in Aalsmeer wordt belicht door 

Kees G. Eveleens. Seringenakkers 
werden steeds vaker eilandtuinen, 
het landschap op de poel werd ingrij-
pend gewijzigd hetgeen gepaard ging 
met een opmars van exotica. En pas-
sant passeert hier ook de Aalsmeer-
se graaf Alexej Orloff Davidoff de re-
vue. Een heel ander verhaal schrijft 
Gert Wentzel over de dorpsdichter 
Jacob Buis Jzn naar aanleiding van 
29 schriftjes met gedichten waar-
in ons dorp figureert, In dichtvorm 
komt de opening van de CAV aan de 
Van Cleeffkade aan bod, maar ook de 
aanleg van waterleiding en de bouw 
van de watertoren. In de serie Anek-
dotes zoomt Nico van der Maat dit 
keer in op bijzondere figuren uit de 
Aalsmeerse leefgemeenschap van 
het verleden. “Ze waren leuk in hun 
gedragingen, hun uitspraken of taal-
gebruik, maar soms ook wel ergerlijk.” 
Frans Janssens stelt een vlezig kerst-
menu samen uit een eeuw oud boek-
je van de firma Maarse en Van Leeu-
wen, de eerste Aalsmeerse slagerij 
met ‘electrisch bedrijf’. D.P. Buijs laat 
onder meer het interieur zien van het 
in 1950 gesloopte pand Uiterweg 100. 
De foto is gemaakt omdat de boer-
derij van Aalsmeer naar het open-
luchtmuseum in Arnhem zou wor-
den overgebracht. Dat ging echter 
niet door. En Henk van Leeuwen be-
schrijft nieuwe boeken over de loka-
le geschiedenis in zijn ‘Aalsmeersche 
boekenhoek’. In zijn voorwoord kon-
digt Jan Willem de Wijn vast aan dat 
Oud Nuus in 2013 aandacht zal be-
steden aan 775 jaar Kudelstaart. Oud 
Nuus is vanaf deze week verkrijg-
baar in de Aalsmeerse boekhandels 
en kost 4,50 euro. Wie in de geschie-
denis van Aalsmeer, Kalslagen en Ku-
delstaart geïnteresseerd is, kan ech-
ter beter begunstiger worden van de 
stichting Oud Aalsmeer. Voor mini-
maal 15 euro per jaar krijgt u dan vier 
keer Oud Nuus! Opgeven kan bij de 
ledenadministratie: Annigje Leighton-
van Leeuwen, tel. 0297-323553. 

Handbal eredivisie
Dames missen teveel kansen
Aalsmeer - Eerder in het seizoen 
was de uitwedstrijd bij Hellas nog 
verrassend gewonnen. Zouden de 
dames van FIQAS Aalsmeer dat 
thuis kunnen herhalen? Twintig mi-
nuten zag het er naar uit dat FIQAS 
Aalsmeer inderdaad opnieuw een 
kans had om Hellas te verslaan. Ze 
hadden bovendien het voordeel dat 
de tegenstander met slechts één 
wissel moest spelen vanwege de 
vele geblesseerden. De Aalsmeer-
se dames begonnen goed en had-
den na tien minuten een voor-
sprong: 5-3 na mooie doelpun-
ten van onder meer Alyssa Alings, 
Teuntje Schaefers en Priscilla Berg-
man. Daarna slopen er wat foutjes 
in het spel en Hellas kon profiteren: 
5-5. Tot 7-6 bleef FIQAS Aalsmeer 
aan de goede kant van de score. In 
de fase daarna vielen de doelpun-
ten tot de twintigste minuut om en 
om: 10-10. Maar in de laatste tien 
minuten van de eerste helft lukte 
het FIQAS Aalsmeer niet meer om 
door de felle Haagse dekking heen 
te komen. Schoten werden geblokt, 
gestopt of gemist, terwijl Hellas wel 
een paar keer op rij kon scoren. En 
zo was er bij rust ineens een 10-14 
achterstand. Ook na de pauze wa-
ren de Aalsmeerse dames een paar 
minuten niet scherp genoeg. Fout-

jes en niet goed verdedigen werden 
genadeloos afgestraft en leverden 
zelfs een 10-18 tussenstand op. Ei-
genlijk was de wedstrijd toen al ge-
speeld. FIQAS Aalsmeer probeerde 
het nog wel en wist af en toe fraai 
te scoren. Vooral Britt Holster was 
goed op dreef en wist de marge iets 
te verkleinen: 17-21. Teuntje Schae-
fers zorgde voor de 18-21 en met 
nog tien minuten op de klok leek er 
van alles mogelijk. Zou het gebrek 
aan wisselmogelijkheden Hellas dan 
uiteindelijk toch opbreken? Dat ge-
beurde niet. De Haagse speelsters 
verdienen een groot compliment 
voor hun vechtlust en hielden stand. 
Want waar FIQAS Aalsmeer een 
paar kansen verspeelde om de aan-
sluiting te krijgen, maakten zij hun 
kansen wel af. En dus werd het niet 
20-22 (nog spannend!), maar 18-
24 (en niet spannend meer). In de 
slotminuten werd het verschil welis-
waar nog iets kleiner gemaakt, maar 
winst zat er voor FIQAS Aalsmeer 
toen al niet meer in. Het werd 21-
25 en met nog vier wedstrijden voor 
de boeg zullen de Aalsmeerse da-
mes alles op alles moeten zetten om 
hun zevende plaats vast te houden. 
Komende zaterdag 22 december 
wacht alweer de lastige uitwedstrijd 
bij Handbal Venlo vanaf 20.00 uur. 

Hoogwaardige tramlijn ook 
in Aalsmeer en Uithoorn?
Aalsmeer - Het dagelijks bestuur 
van de Stadsregio Amsterdam heeft 
samen met de gemeenten Amster-
dam en Amstelveen en stadsdeel 
Zuid besloten de plannen voor de 
ombouw van de Amstelveenlijn aan 
te passen. Lijn 5 zal blijven rijden en 
er komt een hoogwaardige tramver-
binding tussen Amstelveen West-
wijk en Station Zuid. De hoogwaar-
dige tramverbinding gaat rijden met 
lange trams tussen Westwijk en sta-

tion Zuid. De binnenstad van Am-
sterdam blijft met lijn 5 vanuit Am-
stelveen rechtstreeks bereikbaar. Er 
wordt nog onderzocht of het haal-
baar is deze tramlijn door te trekken 
richting Uithoorn en Aalsmeer. Be-
gin 2013 buigen de gemeenteraden 
van Amstelveen en Amsterdam en 
de stadsdeelraad van Zuid zich over 
het voorstel, waarna de Regioraad 
van de Stadsregio Amsterdam op 12 
maart definitief een besluit neemt.



2e katern
Een kerkgemeenschap waar mensen belangrijk zijn

Jan Martijn Abrahamse, nieuwe 
voorganger CAMA Gemeente
Aalsmeer - Sinds oktober heeft de 
Aalsmeerse CAMA Gemeente (ACG) 
een nieuwe voorganger. De bijna 
27-jarige Jan Martijn Abrahamse 
mocht onlangs zijn intrede doen als 
dominee van deze actieve evangeli-
sche gemeente. Hij volgt Arno Post 
op, die naar een andere gemeente is 
gegaan. CAMA is een relatief nieu-
we beweging, want het bestaat pas 
sinds het einde van de 19e eeuw. 
CAMA staat voor Christian and Mis-
sionary Alliance en is overal ter we-
reld actief, zo ook in Aalsmeer. Ze 
werken veel samen met andere ker-
kelijke gemeenschappen, zoals Bap-
tisten Gemeenten. Jan Martijn Abra-
hamse is in Rotterdam geboren, 
maar is opgegroeid in Oud-Beijer-
land. “Een klein dorp onder de rook 
van een grote stad met een ons kent 
ons sfeer”, vertelt Abrahamse. “Ei-

genlijk net zo als hier in Aalsmeer.” 
Op zijn vijftiende verhuisde hij naar 
Doorn en ging van daaruit theolo-
gie studeren in Utrecht en drie jaar 
in Leuven. Hij ontmoette zijn huidi-
ge vrouw Grace en ging in Zeist wo-
nen, waar ze de gelukkige ouders 
werden van twee kinderen. Voor zijn 
promotieonderzoek aan de VU wilde 
hij zijn kennis en ervaring verbreden 
en vertrok voor zeven maanden met 
zijn gezin richting een klein plaats-
je in North Carolina in de Verenigde 
Staten. “Mijn onderzoek is samen-
vattend gericht op de rol van de do-
minee binnen de evangelische ge-
meente. Wat betekent het om in de-
ze tijden predikant te zijn? Wie is hij 
of zij?”, legt Abrahamse uit. “In on-
ze vrije kerk komt de wil van God 
via de gelovigen en wordt niet op-
gelegd door een dominee. Hij of zij 

is hierin voorganger en mensen vin-
den het prettig om naar iemand te 
kunnen luisteren, maar de tijden zijn 
veranderd. Die historie wil ik verder 
onderzoeken.” Gedurende zijn ver-
blijf in de Verenigde Staten hoorde 
hij van de vacature van voorganger 
binnen de Aalsmeerse CAMA Ge-
meente en heeft gesolliciteerd. “Er 
was een goede klik met de mensen 
hier en de leden van onze gemeen-
schap hebben mee mogen stemmen 
over mijn aanstelling.” Abrahamse 
woont nu nog in Den Dolder, maar 
is hard op zoek naar een woning in 
Aalsmeer. “Ik werk vier dagen als 
predikant voor de ACG en één dag 
in de week besteed ik aan mijn on-
derzoek. Het is dus veel handiger als 
ik in de buurt van de kerk woon.” De 
ACG heeft geen ‘stenen’ kerk, maar 
houdt iedere zondagochtend om 
tien uur een bijeenkomst in de au-
la van het Wellant Collega aan de 
J.P. Thijsselaan. Ruim honderd men-
sen komen daar iedere week samen 
om met elkaar te zingen, te praten, 
te luisteren, koffi e te drinken en el-
kaar te bemoedigen in de ontmoe-
ting van God. “Onze gemeenschap 
voelt als een grote familie. We hel-
pen elkaar waar nodig en zien elkaar 
ook regelmatig buiten de wekelijkse 
bijeenkomsten.” De ACG organiseert 
veel activiteiten, zoals kinder- of tie-
nerbijeenkomsten, vrouwenavon-

den, cursussen, bijbel- of gebedsbij-
eenkomsten, maar er wordt ook mu-
ziek gemaakt, gekookt of samen ge-
sport. Op de lokale website staat dat 
de ACG eigentijds is in taalgebruik 
en muziek, laagdrempelig, warm en 
met aandacht voor mensen uit een 
wijde omgeving. En volgens Abra-
hamse is dat ook echt zo. “Ik voel me 
in Aalsmeer erg thuis. Het zijn vooral 
veel jonge gezinnen die lid zijn van 
onze kerk. Het is een gezellig infor-
meel gezelschap met allemaal ver-
schillende achtergronden.” Abra-
hamse is ook één van de ‘oudsten’. 
Dit is een groep mensen die voor 
maximaal een periode van acht jaar 
het leiderschap van de Gemeente op 
zich nemen. Zij zien onder andere 
toe op het welzijn van de gemeente. 
Jan Martijn Abrahamse ziet zichzelf 
als open die in alles Jezus wil navol-
gen met daarbij de bijbel en het da-
gelijkse leven als inspiratiebron. Hij 
wil samen met de rest van de CA-
MA gemeente de kloof tussen het 
geloof en het leven overbruggen. 
In zijn kantoor in het Tupla gebouw 
aan de Poelweg hangt een mooie 
gekleurde poster aan de muur met 
daarop de tekst ‘Jesus, the joy of my 
life’. Een passie en een manier van 
leven voor de jonge nieuwe voor-
ganger, die van zijn nieuwe baan 
in Aalsmeer het allerbeste wil ma-
ken. Hij wil daarom dan ook ieder-
een van harte uitnodigen om eens 
een bijeenkomst op zondag bij te 
wonen. “Op Kerstavond 24 decem-
ber is ook iedereen meer dan wel-
kom. Dan wordt er een mooi kerst-
toneelstuk gehouden vanaf acht uur. 
Zeker de moeite waard om te komen 
kijken.” Meer informatie is te vinden 
op www.cama-aalsmeer.nl.
Door Ilse Zethof

Meerlandenfonds keert uit!
Cheques voor groot aantal 
Aalsmeerse verenigingen
Rijsenhout - Op vrijdag 14 decem-
ber hebben ruim 100 vrijwilligers 
cheques in ontvangst genomen met 
een totale waarde van 50.000 euro 
tijdens de feestelijke uitreiking van 
het Meerlandenfonds. De cheques 
zijn overhandigd door burgemees-
ters en wethouders van de verschil-
lende gemeenten waarin De Meer-
landen actief is. “De belangstelling 
voor het Meerlandenfonds was dit 
jaar weer overweldigend! Ruim 280 
aanvragen, waarvan wij er 100 heb-
ben beloond met een bijdrage. Dit 
is alweer de zesde keer dat wij met 
Het Meerlandenfonds zoveel ver-
enigingen en goede doelen helpen 
om hun ambities waar te maken om 
iets nuttigs voor de samenleving te 
doen. Daar ben ik verheugd over!”, 
aldus Ger de Jong, algemeen di-
recteur van De Meerlanden. Bij de 
uitreiking waren uiteraard ook vrij-
willigers uit Aalsmeer aanwezig. 
Uit handen van oud-burgemees-
ter Joost Hoffscholte hebben zij een 
Meerlandenfondscheque ontvan-
gen: “Van harte gelukgewenst na-
mens het bestuur van het Meer-
landenfonds. Het is ongeloofl ijk wat 
mensen allemaal doen voor de me-
demens via goede doelen en vereni-
gingen. Zonder u kan de samenle-
ving niet draaien!” De Vogelvrien-
den Aalsmeer, korfbalvereniging 

V.Z.O.D Kudelstaart, Atletiek Vereni-
ging Aalsmeer, Sjoelclub Aalsmeer, 
Aalsmeerse Harmonie, ANBO 
Aalsmeer, Windsurf Club Aalsmeer, 
Aalsmeerse Christelijke Oratorium 
Vereniging, Souting Wiol en Willem 
Barendszgroep, De Binding, Jeugd-
cultuurfonds Aalsmeer en de Rom-
melmarkt Kudelstaart hebben een 
bijdrage ontvangen. Uit het Meer-
landenfonds wordt jaarlijks 50.000 
euro geschonken aan locale vereni-
gingen en stichtingen. Leden en vrij-
willigers hebben een project of acti-
viteit kunnen aanmelden voor een 
bijdrage uit het Meerlandenfonds. 
Het bestuur, dat bestaat uit de heer 
Hoffscholte (oud-burgemeester van 
Aalsmeer), burgemeester Weterings 
(Haarlemmermeer) en Ger de Jong, 
hanteert een aantal criteria om tot 
toekenning of afwijzing te komen. 
Zo moet er sprake zijn van een or-
ganisatie en deze organisatie dient 
zich zonder winstoogmerk te richten 
op de bevolking in het verzorgings-
gebied van De Meerlanden. Het 
fonds neemt nooit meer dan 50 pro-
cent van de kosten voor haar reke-
ning. Voor goede doelen is de maxi-
male bijdrage vastgesteld op 2.500 
euro en voor (sport)verenigingen op 
maximaal 1.000 euro. Meer informa-
tie is te vinden op de website www.
demeerlanden.nl.

Ode aan voetbalvereniging KDO 
Aan het eind van het voetbalsei-
zoen 2009-2010 besluit mijn zoon 
Jochem om voetbal vereniging RK-
DES te verlaten. Hij wil wel op re-
delijk niveau blijven voetballen. 
Meerdere malen vraag ik hem wel-
ke vereniging hij op het oog heeft. 
Het wordt buurtvereniging KDO. Ik 
heb zo mijn bedenkingen! Net voor 
kerst 2010 spreekt Jochem me aan 
en zegt:”Pap, voor het eerst in mijn 
leven heb ik de juiste keuze ge-
maakt. O ja, op welk gebied? De 
studie? De liefde? Nee, zegt hij la-
chend. Dat ik bij KDO ben gaan 
voetballen!” Verbaasd kijk ik hem 
aan! “Ja”, zegt hij. “ bij KDO heeft 
men minder last van haantjesge-
drag en overdreven competitie-
drift. Ik kan daar meer mezelf zijn en 
wordt geaccepteerd zoals ik ben!” 
Wat hij daarmee bedoelde was me 
niet helemaal duidelijk.
Op zeven mei 2012 overlijdt Jochem 
plotseling aan een hartstilstand. Uit 
nader onderzoek blijkt dat een voor 
het oog onschuldig griepvirusje op 
zijn hart is geslagen. De kans dat 
zoiets gebeurt is kleiner dan dat je 
door de bliksem wordt getroffen. 
Juist hem treft dit lot, in razend tem-
po verwoest het virus zijn hart. Jo-
chem is kansloos.
Condoleance betuigingen stro-
men van heinde en verre binnen en 
mensen komens zelfs van vakan-
tie terug om te condoleren. Dage-
lijks komen jongeren langs om af-

scheid van hem te nemen. Sommi-
gen zelfs meedere keren. Het doet 
mij en mijn vrouw goed. Ondanks 
het verdriet waarin we verkeren valt 
ons op dat in het andere dorp an-
ders met de dood wordt omgegaan 
dan het andere. Niet wat betreft de 
houding van zijn vrienden en vrien-
dinnen, daar merkte we geen ver-
schil. Wel wat betreft de wijze waar-
op bestuursleden ons tegemoet tra-
den. Koel en zakelijk bij RKDES, 
warm en spontaan bij KDO. Het op-
komend individualisme, meer nog 
egocentrisme, lijkt meer op Ku-
delstaart dan op de Kwakel greep te 
hebben gekregen. Het dorpse soci-
ale karakter, het warme nest waar je 
in tijden van nood op terug kunt val-
len, heeft KDO meer weten te be-
houden. Een “één voor allen en al-
len voor één” mentaliteit. Meer en 
meer begrijp ik wat Jochem be-
doelde toen hij het erover had dat 
hij een juiste keuze had gemaakt. 
De gemeente Uithoorn wil KDO fi -
nanciel gaan korten! Een schan-
de. Gelet op het bovenstaande en 
de betrokkenheid van het hele dorp 
tijdens de moeilijke dagen, geef ik 
de gemeente Uithoorn een welge-
meend advies:”Geef KDO meer geld 
in plaats van minder”.

Kees Kok
Bilderdammerweg 64
Kudelstaart
Tel. 0297-325104

ingezonden

Foto’s, dia’s en fi lms
Groep Historisch Rijsenhout 
houdt zaterdag expositie 
Rijsenhout - Op zaterdag 22 de-
cember exposeert de vrijwilligers 
Werkgroep Historisch Rijsenhout 
oude foto ’s. Ook zijn met diverse 
power point presentaties beelden 
van toen te zijn. Onder andere wor-
den foto’s van het Fort bij Aalsmeer 
in historische perspectief en relatie 
tot de Stelling van Amsterdam ten-
toongesteld, evenals prenten van 
het oude Buurtgemeenschap (thans 
Rijsenhout). Er zullen ook beelden 
worden getoond van het voormalig 
Hotel den Uil, wat momenteel ge-

heel wordt afgebroken. En onder 
de noemer ‘Een Boel over de Poel’ 
is historische materiaal te zien van 
de Westeinderplassen en haar om-
geving, ook van het oude Aalsmeer. 
Tevens wordt een fi lmpje getoond 
van het project de Lente, aangaan-
de de huidige ontwikkelingen nabij 
de Blauwe Beugel en het Balkengat. 
De expositie is gratis toegankelijk 
en aanstaande zaterdag te bezich-
tigen van 11.00 tot 16.00 uur in zaal 
8 van de Ontmoetingskerk aan de 
Werf 2.

“Een voorstelling moet iets met je doen”

De passie van manager 
Peter van Eijk: Theater
Aalsmeer - “Heel belangrijk is wan-
neer je een avond naar het theater 
gaat, je los komt van je vertrouw-
de omgeving, even weg bent van de 
televisie. Een voorstelling moet iets 
met je doen. Het kan je ontroeren, 
blij maken en soms ook tegenvallen. 
Maar dan nog blijft theater inte-
ressant. Want theater is ook de be-
lichting, het decor, de muziek en de 
mensen om je heen.” Aan het woord 
is Peter van Eick manager van Stich-
ting Crown Theater. Waarom het 
Crown Theater zo een uniek theater 
is, legt Peter met zoveel passie uit 
dat het wel aanstekelijk moet wer-
ken. “De stichting programmeert 
een zorgvuldige mix van entertain-
ment en meer verfi jnde theaterpro-
ducties. Maar cultuur moet goed 
passen bij de mensen die je willen 
bezoeken.” Daarom zal Peter voor 
het volgend seizoen zijn publiek la-
ten mee denken en kiezen. “Wat wil-
len jullie horen en zien?” Peter van 
Eick is een oude rot in het vak, ook 
al heeft hij nog lang niet de middel-
bare leeftijd bereikt. Vanaf zijn veer-
tiende trad hij op in bandjes, speel-
de lyrische theatrale muziek en ge-
noot van de sfeer om hem heen. De 
groep Hauser Orkater was zijn grote 
voorbeeld. In 1986 nam hij de over-
stap van de amateur naar de profes-
sionele theaterwereld en ging wer-

ken bij René Stokvis, kwam daar-
na terecht in Aalsmeer bij de stu-
dio van Joop van den Ende en werk-
te voor televisie producties, waar 
kwam hij als snel tot de ontdekking 
dat de theaterwereld hem meer trok 
dan de wereld van televisie. Een ge-
droomde kans kreeg hij toen hij 
nog druk doende was met de voor-
bereidingen van TV 10. “Er waren 
door ziekte extra technici nodig bij 
de musical ‘Sweet Charity’ met in 
de hoofdrol Simone Kleinsma. Van-
af dat moment was mijn liefde voor 
theater totaal. Ik heb daar wat af-
gesleept.” Overdag werkte Peter als 
personeelsfunctionaris en ‘s avonds 
trok hij het theater in om te helpen 
sjouwen. “Het was heerlijk. Alles 
ging toen nog op z’n houtje touwtje, 
die kneuterigheid is er nu wel van af. 
Alles is, zelfs bij de kleinste produc-
ties, geautomatiseerd.” Hij gaat/ging 
graag op tournee met de crew, dit 
vanwege de bijzondere saamhorig-
heid. “Je voelt elkaar feilloos aan, je 
weet precies wat jouw taak is. Rei-
zen door het land gebeurt nu niet 
direct in de meest gunstige tijd van 
het jaar. Regen, mist sneeuw zijn in 
de maanden oktober tot april (het 
begin en eind van een speelseizoen) 
eerder regel dan uitzondering. Toch 
is het reizen met elkaar ook onder 
minder gunstige omstandigheden 

een belevenis. Het heeft een magi-
sche uitwerking. Napraten over de 
show, blij zijn als het weer goed ge-
gaan is.” 

Van Eick is een man die het beste 
bij de mensen naar boven haalt. Hij 
kijkt waar iemand goed in is en be-
nadrukt hun enthousiasme en hun 
kwaliteit. Hij laat zien hoe men zich 
nog meer kan ontwikkelen. “Wat 
de mensen, die in ons theater wer-
ken gemeen hebben, is tijd en lief-
de voor het theater. Zij zoeken el-
kaar in het theater op. Kunnen en 
willen dat niet missen en omdat zij 
met gelijkgestemden in een zelf-

de situatie zitten, is er de herken-
ning die zorgt voor een meerwaar-
de in hun bestaan. Mensen ontdek-
ken of herontdekken zichzelf omdat 
zij bij ons de ruimte krijgen zich te 
ontplooien.” 

Duizendpoot
Bij Stage Entertainment maakte Pe-
ter van Eick deel uit van een Interna-
tionaal team dat in Moskou, Parijs, 
Milaan en Hamburg de lokale or-
ganisaties opbouwde. Sinds augus-
tus 2010 werkt van Eick als zelfstan-
dige, maar doet nog steeds projec-
ten in de wereld van entertainment: 
onder andere Holiday on Ice en ook 
voor het Ministerie van Economi-
sche Zaken. Kortom een duizend-
poot die altijd onderweg is maar 
niet buiten het theater kan. Ooit be-
gonnen bij TV10, mee verhuisd naar 
het Museumplein in Amsterdam en 
nu toch weer terug in het gebouw 
aan de Van Cleeffkade: “Voor mij is 
de cirkel rond, het is wel duidelijk. Ik 
kan niet buiten dit gebouw.” 
Janna van Zon

Dorpskerk van Leimuiden na 
restauratie weer in gebruik
Leimuiden – De Protestantse ge-
meente in het Zuid-Hollandse Lei-
muiden heeft zondag 16 decem-
ber jl. haar laatste dienst gehou-
den in de Gereformeerde Oos-
tenkerk aan de N207 en verhuist 
zondag 23 december naar de ge-
restaureerde Dorpskerk aan de 
Dorpsstraat. De Dorpskerk is 
grondig gerestaureerd en opent 
haar deuren met het binnendra-
gen van een aantal liturgische 
voorwerpen. De dienst wordt ge-
leid door dominee J. Verschoof en 
begint om 9.30 uur. De restauratie 
van de Dorpskerk heeft ruim een 
half jaar geduurd. De vloer moest 
om verzakkingen tegen te gaan 
geheel onderheid worden. De 
grafzerken zijn na het onderheien 
herschikt. In overleg met de mo-
numentencommissie is de kleur-

stelling in de kerk opnieuw aan-
gebracht uitgaande van de histo-
rische kleuren van het gewelf. Er 
zijn nieuwe stoelen aangekocht.  
Verder zijn er achter in de kerk 
een stiltehoek en een audio hoek 
gecreëerd met speciaal daarvoor 
ontworpen panelen met glas-op-
glas kunst. De kerk is bij de her in 
gebruikname ook voorzien van de 
nieuwste technieken op audiovi-
sueel gebied. Naast de Dorpskerk 
is een geheel nieuw kerkelijk cen-
trum ‘De Ontmoeting’ gebouwd 
dat door een ruime glazen corri-
dor met de kerk is verbonden (in 
de wandelgangen al de ‘Klooster-
gang’ genoemd). Van 3 tot en met 
10 februari wordt het geheel met 
een feestelijk openingsprogram-
ma offi cieel in gebruik genomen. 
Tekst: Petra Verschoof

Van links naar rechts: De Vogelvrienden Herman van der Werf, Gerard Goe-
ijenbier en Jaap Zwart. Lodewijk de Vries staat niet op de foto.

Huldiging Vogelvrienden
Aalsmeer - De vogelvrienden van 
Aalsmeer en omstreken vierden in 
2012 hun 60 jarig jubileum met ver-
schillende activiteiten, zoals deelna-
me aan braderieën, vogelbeurzen en 
het hoogtepunt de nationale vogel-
tentoonstelling waar velerlei vogels 
in prachtige kleuren en houdingen te 
zien waren. In november vierde de vo-
gelvrienden ook het bestaan van 25 
jaar vogelbeurs in Aalsmeer. Als af-
sluiting van het jubileumjaar werden 
enkele leden gehuldigd voor hun ver-
bondenheid met de vogelsport. De 
jubileumspeld is uitgereikt aan Her-

man van der Werf voor 25 jaar lid-
maatschap en Lodewijk de Vries en 
Jaap Zwart hebben voor hun 50 ja-
rig lidmaatschap de legpenning over-
handigd gekregen. Secretaris Gerard 
Goeijenbier kreeg een speld voor zijn 
40 jaar lidmaatschap en tevens werd 
hij in het zonnetje gezet middels de 
uitreiking van de hoogste onderschei-
ding van de Bond, een speld van bij-
zondere waardering voor zijn vele 
werk als bestuurder in de vereniging 
en zijn inzet voor de vogelbeurzen en 
tentoonstellingen, Gerard is nu 20 jaar 
bestuurslid van de Vogelvrienden.
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en Inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WOZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

Openingstijden 
cluster Werk en Inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeenten  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

Openingstijden Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

Postadres G2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Verwachte drukte voor 
Regiotaxi Amstelland 
tijdens de feestdagen
Tijdens de feestdagen wordt er meer gebruik 
gemaakt van de Regiotaxi. Wij raden u daar-
om aan tijdens deze dagen rekening te hou-
den met de volgende richtlijnen. Wanneer u 
zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi 
op eerste of tweede kerstdag, dan dient u de-
ze rit(ten) liefst een week tot minimaal twee 
dagen van tevoren te bestellen. Wanneer u 
later bestelt, geldt de regel vol=vol. Op ou-
dejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur 
’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Re-
giotaxi te rijden op de normale tijd. Dit is om 
07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestel-
len via telefoonnummer 0900-8998343 (lo-
kaal tarief).

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen 
van de uitkeringsregels strenger bestraft. De 
overheid en het Nederlandse publiek vinden 
het belangrijk dat geld bestemd voor uitkerin-
gen alleen terecht komt bij mensen die hier 
recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk 
om uitkeringen in stand te houden als geld bij 
de verkeerde mensen terechtkomt. Het over-
grote deel van de ontvangers van een uitke-
ring houdt zich aan de regels. Een klein deel 
doet dat niet, voor dat deel worden de boe-
tes verhoogd.

In welke situaties moet u extra alert zijn?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw 
eigen inkomsten aanvult tot het normbedrag 
dat in uw persoonlijke situatie geldt om rond 
te kunnen komen. Het is dus heel belangrijk 
om wijzigingen in uw situatie direct door te 
geven. Het kan gebeuren dat mensen on-
bewust de uitkeringsregels overtreden, dus 
wees alert op de volgende situaties. Zo voor-
komt u een hoop problemen.

 Veranderingen in uw leefsituatie
 De hoogte van uw uitkering is afhankelijk 

van uw leefsituatie. Bent u alleenstaand, 
of woont u samen? Als u samenwoont 
kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. 
Soms heeft u zelfs helemaal geen recht 
meer op een uitkering. Dus als er iets ver-
andert in uw leefsituatie moet u dat mel-
den. 

 Het verrichten van betaald werk
 Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe 

een dagje voor een uitzendbureau? Past 
u regelmatig op de kinderen van uw buur-
vrouw? Als u daar geld voor krijgt dan 
bent u aan het bijverdienen. U bent ver-
plicht al uw inkomsten te melden.

 Het hebben van eigen vermogen
 Als u een bijstandsuitkering ontvangt mag 

de waarde van uw bezittingen niet boven 
een bepaald bedrag uitkomen. Denk hier-
bij aan spaargeld, aandelen maar ook za-
ken als dure apparatuur, een auto, siera-
den of een huis of grond in het buitenland. 
Voor het bezit van een eigen (koop)wo-
ning gelden aparte regels. 

Wat houden de strengere straffen in?
Bij het overtreden van de uitkeringsregels 
moet u het teveel ontvangen geld volledig 
terugbetalen. Daar bovenop krijgt u hetzelf-

de bedrag als boete. Als u opnieuw in de 
fout gaat wordt de boete nog hoger, name-
lijk 150%. Daarnaast kan na de tweede over-
treding uw uitkering maximaal drie maanden 
worden stopgezet.

Overgangsregeling
Bij de invoering van de nieuwe regels wordt 
een overgangsperiode gehanteerd. Dit houdt 
in:

 Overtredingen en strafbare feiten begaan 
vóór 1 januari 2013 vallen onder de re-
gels van het oude recht. 

 Overtredingen die begaan zijn voor 1 ja-
nuari 2013 maar die doorgaan na 31 ja-
nuari 2013, vallen onder de nieuwe re-
gels. 

 In januari 2013 heeft u de gelegenheid 
om overtredingen uit 2012 of eerder te 
melden zonder dat u met de nieuwe, 
strengere regels te maken krijgt.  

Geen recht op schuldhulpverlening
De terugvordering en de boete die u moet 
betalen als u de regels heeft overtreden heb-
ben grote financiële gevolgen. U heeft een 
schuld bij de gemeente. Deze schuld moet 
u helemaal terugbetalen. Schulden die door 
het overtreden van de regels zijn ontstaan 
worden in principe uitgesloten van schuld-
hulpverlening. 

Zo voorkomt u problemen
Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw si-
tuatie direct door te geven. Neem bij twijfel 
altijd contact met ons op. Wij informeren u 
graag over uw situatie. U kunt contact opne-
men met het cluster Werk en Inkomen. Of 
kijk op www.weethoehetzit.nl

Fraudewet Regiotaxi Amstelland
In de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn kunnen 
mensen met een beperking en een medische in-
dicatie gebruik maken van de Regiotaxi. De Re-
giotaxi is een vorm van individueel taxivervoer die 
u van deur tot deur brengt binnen een gebied van 
vijftien kilometer vanaf de gemeentegrens van 
uw eigen woongemeente. Om hier gebruik van te 
maken heeft u een vervoerspas nodig. Indien u 
nog geen pas heeft, dan kunt u informeren over 
de voorwaarden bij het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg.

Regiotaxi reserveren
U kunt een rit reserveren via telefoonnummer: 
0900-89 98 343 (lokaal tarief) of via internet: www. 
connexxion.nl. Uw pas(nummer) is nodig om een 
reservering te maken.

Een aantal spelregels van de Regiotaxi
 De Regiotaxi rijdt tussen 07.00 ‘s ochtends en 

01.00 uur ’s nachts. 
 U kunt een rit bestellen tussen 07.00-0.00 uur. 
 Bij reservering geeft u aan met hoeveel perso-

nen u reist en of u gebruik maakt van een even-
tueel hulpmiddel (scootmobiel, rolstoel of rolla-
tor).

 U bestelt de taxi maximaal één uur van tevoren 
(eerder mag ook!).

 U reserveert zo mogelijk alvast uw terugreis.
 Ritten met een vertrektijd tussen 7.00 uur en 

8.00 uur moet u de dag ervoor aanvragen.
 Per persoon kan één tas of koffer worden mee-

genomen.
 Klachten over de Regiotaxi kunt u indienen bij 

het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Het Loket 
registreert de klacht en stuurt deze door naar 
Connexxion. 

Wat als de Regiotaxi niet komt? 
De taxi mag maximaal 15 minuten eerder tot 15 
minuten later komen dan de door u bestelde tijd. 
Als de regiotaxi 45 minuten na de afgesproken tijd 
nog niet is gearriveerd moet u contact opnemen 
met de centrale van de Regiotaxi. Alleen met toe-
stemming van de telefoniste mag u gebruik ma-
ken van een andere taxi. Zij legt u ook uit hoe u de 
kosten van het andere taxibedrijf kunt declareren 
bij Connexxion. Zorg in ieder geval voor een beta-
lingsbewijs van de door u gemaakte kosten voor 
een andere taxi. 

Vragen?
Heeft u vragen over de Regiotaxi? Neem dan con-
tact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg of 
lees de nieuwsbrief van de Regiotaxi. Pashou-
ders hebben deze nieuwsbrief thuis ontvangen. 
De brief is te downloaden op de websites van uw 
gemeente: www.aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl.

Vermogensinkomens-
bijtelling in de Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)
Met ingang van 1 januari 2013 wordt het toes-
tingsinkomen voor de berekening van de ei-
gen bijdragen voor de Wmo en de AWBZ-
zorg verhoogd met een extra bijtelling van het 
inkomen uit het vermogen. 

Van het vermogen uit spaargelden en beleg-
gingen (box 3) wordt 12% meegeteld bij het 
bijdrageplichtige inkomen. Dit kan betekenen 
dat u een hogere eigen bijdrage gaat betalen. 
In december 2013 ontvangt u over deze wij-
ziging een brief van het Centraal Administra-
tiekantoor (CAK). In deze brief wordt u geïn-
formeerd over de gevolgen die deze vermo-
gensinkomensbijtelling voor u heeft. Voor een 
indicatie van de hoogte van de eigen bijdra-
ge in 2013 kunt u op de website van het CAK 
(www.hetcak.nl) gebruik maken van een re-
kenmodule. 

Heeft u vragen over de vermogensinkomens-
bijtelling en de mogelijke gevolgen voor uw 
eigen bijdrage? Neem dan contact op met het 
Centraal Administratie Kantoor. 

Waarom gaan 
Aalsmeer en Amstelveen 
samenwerken?

Vanaf januari 2013 werken de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en  
Amstelveen samen vanuit het raadhuis in Amstelveen.
In vogelvlucht de belangrijkste voordelen op een rij. 

1. SAMEN STERKER 
  Met één gemeentelijke organisatie van in totaal 900 ambtenaren is de  

gezamenlijke spankracht en kennis groter dan bij een kleine organisatie met  
160 ambtenaren.  
Met het verschuiven van de vele rijkstaken naar gemeentelijk niveau is  
die gezamenlijke kracht gewoonweg noodzaak.

2. DIENSTVERLENING OP NIVEAU
  De samenwerking waarborgt de kwaliteit van goede dienstverlening aan bur-

gers en bedrijven in de toekomst.

3. ZELFSTANDIG AALSMEER
  Door de ambtenaren van Amstelveen en Aalsmeer voor beide gemeenten te 

laten werken, wordt Aalsmeer als zelfstandige gemeente sterker.  
De eigen gemeenteraad en college werken in Aalsmeer en besturen van daar-
uit de eigen gemeente.

4. FINANCIEEL VOORDEEL
    Per jaar besparen beide gemeenten vanaf 2014 in totaal 2,8 miljoen euro. Zo kan 

de gemeente Aalsmeer ieder jaar 1,4 miljoen euro aan andere zaken besteden. 

Wat merken inwoners 
van de samenwerking?

Samenwerken is nuttig en noodzakelijk. Gaan de inwoners van Aalsmeer daar  
nou wel of niet iets van merken?  
In vier blokken de belangrijkste plannen gerangschikt.

1. VERZEKERD VAN GOEDE DIENSTVERLENING 
  De ruim 30.000 Aalsmeerders blijven tot in de verre toekomst verzekerd van 

goede service en dienstverlening. 

2. PUBLIEKSBALIES GEOPEND 
  De publieksbalies voor bewoners en bedrijven waar inwoners terecht  

kunnen voor paspoort, rijbewijs, werk, zorg en tal van administratieve zaken, 
blijven gewoon geopend in Aalsmeer.

3. TELEFOON, POST- EN E-MAILADRES
  Alle in Amstelveen werkzame ambtenaren maken vanaf januari 2013  

gebruik van een persoonlijk Amstelveens e-mailadres, zoals:  
l.ambtenaar@amstelveen.nl.  
Hun telefoonnummer begint in ieder geval met (020) en níet met (0297).

 Fysiek adres =  ongewijzigd: Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer. 
 Postadres = ongewijzigd: Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
 Telefoonnummer gemeente Aalsmeer = ongewijzigd: (0297) 387 575. 
 Website = ongewijzigd: www.aalsmeer.nl

4. BEREIKBARE GEMEENTE 
  Voor gesprekken met ambtenaren blijft er voor Aalsmeerders volop  

de gelegenheid om op afspraak op het gemeentehuis te overleggen.
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Zaterdag gratis strooizoutzak voor inwoners!

Gemeente en De Meerlanden 
klaar voor gladheidbestrijding
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders van de ge-
meente heeft op 4 december het 
nieuwe uitvoeringsplan gladheid-
bestrijding 2012-2013 vastgesteld. 
De Meerlanden is verantwoordelijk 
voor de coördinatie en uitvoering 
van de gladheidbestrijding in de ge-
meente Aalsmeer. Bij de Meerlan-
den is de vlootschouw van het ma-
terieel geweest, de voorraad strooi-
zout is aangevuld en de zoutkisten 
zijn geplaatst in de gemeente. Uit-
gangspunt bij de gladheidbestrij-
ding is dat de gemeente zich in-
spant om de gladheid tegen te gaan 
op belangrijke wegen en fietspaden. 

In startblokken
Wethouder Ad Verburg: “De ge-
meente en De Meerlanden zijn ook 
dit jaar goed voorbereid, maar we 
kunnen niet alles ijs- of sneeuw-
vrij maken. De gemeente garan-
deert niet en kan ook niet garande-
ren, dat het overal veilig is bij win-
terse weersomstandigheden. De 
gemeente doet daarom ook een be-
roep op de eigen verantwoorde-
lijkheid van bewoners en onderne-
mers.” De Meerlanden staat in op-
dracht van de gemeente in de start-
blokken om de gladheidbestrijding 
uit te gaan voeren. Het uitvoerings-
plan Gladheidbestrijding 2012-2013 
beschrijft de methoden en orga-
nisatie van de gladheidbestrijding. 
Ook dit jaar wordt er zoveel moge-
lijk preventief gestrooid. Door een 
waarschuwingssysteem is vroegtij-
dig bekend dat het glad gaat wor-
den, dan kunnen de routes vóór 
de winterse buien gestrooid wor-

den met natzout (pekel). De voor-
delen van natzout zijn dat het be-
ter hecht aan het wegdek, waardoor 
het minder verwaaid en effectiever 
is. Er is daardoor minder zout no-
dig. Dat is weer beter voor het mi-
lieu is. Daarnaast wordt er curatief 
gestrooid (zout strooien als het al of 
nog glad is) volgens de vastgestel-
de routes. Er is aandacht voor het 
strooien rondom seniorenwonin-
gen en zorgcentra, dit gebeurt op 
afroep. De weekmarkt op het raad-
huisplein krijgt extra service. Er is 
ook meer aandacht voor gladheid-
bestrijding van winkelcentra en win-
kelstraten. De schoolroutes krijgen 
extra aandacht. Er is sowieso extra 
aandacht voor fietsroutes. De Meer-
landen heeft een werkvoorraad van 
600 ton strooizout klaarliggen in Rij-
senhout. Tijdens het strooiseizoen 
wordt de werkvoorraad, zo lang als 
nodig en mogelijk is, telkens aan-
gevuld. Daarnaast heeft De Meer-
landen een strategische voorraad 
zout in Noordwijkerhout, die aan-
gesproken kan worden als de werk-
voorraad niet meer voldoende is. Er 
is voor het preventief strooien ook 
een natzoutinstallatie geïnstalleerd 
bij de Meerlanden. Bij extreem weer 
is er op afroep meer inzet van agra-
riërs en hoveniers, die extra kunnen 
schuiven en borstelen.

Zoutkisten
Er wordt op sommige plekken niet 
gestrooid, omdat daar te weinig ver-
keer rijdt, waardoor het zout niet in-
gereden wordt en zijn werk niet kan 
doen. Bewoners moeten op de vol-
gende plaatsen dus extra goed op-

letten bij gladheid: woonerven, par-
keerterreinen, schoolpleinen, parti-
culiere terreinen, 30-km gebieden, 
woonstraten, voetpaden niet beho-
rend bij seniorenwoningen en brug-
gen, die niet in de strooiroute liggen.
Er staan zoutkisten bij het zwembad, 
het uitvaartcentrum, de dagvoorzie-
ningen voor gehandicapten en de 
zorgcentra. De Meerlanden strooit 
in opdracht van gemeente op door-
gaande wegen en fietspaden vol-
gens bepaalde vastgestelde routes: 
op www.aalsmeer.nl kan het uitvoe-
ringsplan gladheidbestrijding en de 
routes die worden gereden bekeken 
worden. Kijk op de website van de 
gemeente of op www.meerlanden.nl 
voor actuele informatie in geval van 
extreme gladheid.

Eigen stoep sneeuwvrij
De gemeente rekent erop dat zowel 
bewoners als ondernemers hun ei-
gen stoepje en straatje sneeuw- en 
ijsvrij houden. Inwoners van de ge-
meente kunnen aanstaande zater-
dag 22 december bij de werf van de 
Meerlanden aan de Zwarteweg 77a 
gratis één strooizoutzak per huis-
houden ophalen op vertoon van le-
gitimatie (let op: op is op). Tot slot 
een aantal tips om de eigen stoep 
sneeuwvrij te maken en te houden: 
Bij sneeuw is het beter eerst te ve-
gen en daarna als het nodig is te 
strooien. Veeg de sneeuw naar een 
plek waar niemand er last van heeft. 
Houdt bij het vegen goten en putten 
vrij van sneeuw. Denk aan het mi-
lieu: maak matig gebruik van strooi-
zout. Strooi zand om een dikke ijs-
laag begaanbaar te maken.

Aalsmeer voert vernieuwde 
drank- en horecawet in!
Aalsmeer - De gemeente gaat 
op 1 januari 2013 de vernieuwde 
Drank- en Horecawet (DHW) in-
voeren. De belangrijkste veran-
dering is dat het toezicht wordt 
overgedragen aan de gemeenten. 
Ook zijn jongeren onder de 16 jaar 
vanaf januari strafbaar als ze alco-
hol in hun bezit hebben. Als het 
voorstel tot wetswijziging van de 
nieuwe DHW gehonoreerd wordt, 
zal mogelijk op korte termijn de 
strafbaarheid zelfs voor jongeren 
van onder de 18 jaar gaan gelden. 
Het toezicht op de Drank- en Ho-
recawet wordt nu nog uitgevoerd 
door de Nederlandse Voedsel- en 
Waren Autoriteit (NVWA). De bur-
gemeester krijgt de bevoegdheid 
om toezicht te houden op de na-
leving van de DHW en sancties 
op te leggen. Met de vernieuw-
de DHW wil het kabinet drie kern-
punten bereiken: het alcoholge-
bruik onder jongeren terugdrin-
gen, alcoholgerelateerde versto-
ring van de openbare orde aan-
pakken en bijdragen aan het ver-
minderen van de administratie-
ve lasten. De belangrijkste veran-

deringen zijn: Jongeren onder de 
16 jaar zijn zelf strafbaar wanneer 
ze in een horecagelegenheid of 
op de openbare weg in het bezit 
zijn van alcoholhoudende drank; 
Aan supermarkten en andere de-
tailhandelaren die meer dan drie 
keer in een jaar de DHW overtre-
den, kan de burgemeester een tij-
delijk verkoopverbod van alcohol-
houdende drank opleggen; De ge-
meente wordt verplicht voor pa-
racommerciële instellingen zo-
als sportverenigingen, buurthui-
zen, clubs, studentenverenigin-
gen, kerkgenootschappen etc. 
verordeningen op te stellen waar-
in onder andere de dagen en tijd-
stippen van alcoholverkoop wor-
den vastgelegd; De gemeente-
raad krijgt de bevoegdheid om fa-
cultatief de toegangsleeftijden in 
de horeca te koppelen aan slui-
tingstijden. Daarnaast kan de ge-
meenteraad indien nodig prijsac-
ties (happy hours en stuntprijzen) 
reguleren. Het toezicht en hand-
having van genoemde zaken zal 
vanaf 1 januari door de gemeen-
te worden uitgevoerd.

Informatief overleg over herinrichting oude N201

Veel vragen en zorgen over 
wensbeeld Kasteleinweg
Aalsmeer - De herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg, na-
dat de nieuwe N201 is open ge-
steld, kwam donderdag 13 decem-
ber tijdens een informatief over-
leg aan bod. Al snel werd duidelijk 
dat de verzamelde belangstellenden 
nog heel veel vragen hadden. Vra-
gen waar wethouder Rik Rolleman 
en Carl Riechelman namens de ge-
meente niet altijd antwoord op had-
den. De gemeenteraad neemt op 
14 februari een besluit over de uit-
gangspunten en in de vergadering 
van het Beraad op 24 januari zul-
len de raadsleden uitgebreid in het 
openbaar discussiëren over de uit-
gangspunten. Wethouder Rik Rol-
leman geeft aan wat de uitgangs-
punten in het nieuw wensbeeld zijn: 
aanhechten woonkern Aalsmeer, 
een vrijliggende (veilige) busbaan, 
een lommerrijke laan met vier rij-
en bomen, geen doorgaand auto-
verkeer en de voorgevel van de wo-
ningen aan de Burgemeester Kas-
teleinweg, met daarbij de aanteke-
ning dat niet alles in één keer inge-
vuld hoeft te worden. Wat dat betreft 
gaf de wethouder aan veel te zien in 
een goede dialoog en hij zei regel-
matig in gesprek te willen gaan met 
belanghebbenden. De aanwezige 
raadsleden hielden zich op de ach-
tergrond en beperkten zich op deze 
avond tot een luisterend oor.

Meer autoverkeer
Dat gold niet voor diverse belang-
stellenden of belanghebbenden. Zij 
hadden gedetailleerde vragen en 
daar kon niet direct antwoord op 

worden gegeven. “De ervaring heeft 
geleerd dat je er niet vroeg genoeg 
bij kunt zijn”, aldus de mening van 
Rob Lutgerhorst van de Stommeer. 
Volgens hem is het een unieke kans 
om te zorgen dat er betere leef-
baarheids- en recreatievoorzienin-
gen komen. Ook omdat er nieuw-
bouw komt. Volgens de wethouder 
is dit één van de uitgangspunten. 
Rob Lutgerhorst wees wel op de ge-
volgen van eventueel meer autover-
keer in straten als de Spoorlaan. Een 
andere wijkbestuurder, Cor Knol van 
de Hornmeer, had niet zoveel ver-
trouwen in de plannen en hij zag 
het al voor zich: Meer autoverkeer 
op de doorgaande wegen als Ku-
delstaartseweg en Stommeerweg, 
omdat de Burgemeester Kastelein-
weg alleen nog busbaan is. Volgens 
Carl Riechelman geven de gehan-
teerde verkeersmodellen een an-
der beeld. Dat geldt niet voor de J.P. 
Thijsselaan. Dit verkeer wordt lie-
ver op de Noordvork gezien. Er ko-
men nog gesprekken over en het is 
een utopie dat alles in één keer kan 
worden opgelost. Wat Nico Dames 
betreft is het probleem op te los-
sen met heel simpele middelen en 
dat heeft hij jaren geleden (2006) al 
kenbaar gemaakt. Twee slagbomen 
op de Burgemeester Kasteleinweg 
bij de kruising met de Oosteinder-
weg en de Van Cleeffkade, de zo-
genaamde Flexi-knip. Ze gaan al-
leen open voor de bus en bij file-
vorming op de nieuwe N201. Door-
gaand verkeer verdwijnt zo en al-
le wijken zijn binnen de kortste ke-
ren bereikbaar, zeker als de 70 kilo-

meter-zone gehandhaafd blijft. Kees 
Jan Koster van winkeliersvereniging 
Ophelia gaf aan zich zorgen te ma-
ken en vroeg of er nog wel een weg 
terug is nu de plannen al zo ver ge-
vorderd zijn. Volgens hem komt de 
bereikbaarheid van de winkels on-
der druk te staan. 
Het sluipverkeer gaat binnendoor 
en klanten gaan andere keuzes ma-
ken. Hij vond de wethouder niet aan 
zijn zijde en volgens Rik Rolleman 
wordt de bereikbaarheid juist beter. 
Na 14 februari zal duidelijk worden 
hoe de herinrichting gestalte gaat 
krijgen mits het wensbeeld zonder 
al te veel averij door Beraad en Raad 
is geloodst. 

Kredietaanvraag gemeentehuis
Beraad en Raad vanavond!
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 20 december, komen burge-
meester, wethouders en raadsle-
den bijeen voor het laatste Beraad 
en Raadsvergadering in 2012. De 
bijeenkomst wordt gehouden in de 
raadzaal van het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein, begint om 20.00 
uur en is openbaar. Op de agen-
da van het Beraad het Masterplan 
Vrouwentroost. De behandeling van 
dit onderwerp in tweede termijn is 
gericht op het vaststellen van het 
Masterplan Vrouwentroost, het af-
geven van een verklaring van geen 
bedenkingen voor binnen dit mas-
terplan passende initiatieven en het 
beschikbaar stellen van een krediet 
voor fase 3. De behandeling in derde 
termijn en de besluitvorming kun-
nen plaatsvinden in de raadsver-
gadering van vanavond. In de Raad 
ook het Beeldkwaliteitskader Park-
meer De behandeling van dit onder-

werp in tweede termijn is gericht op 
het vaststellen van het beeldkwali-
teitskader Parkmeer en het instem-
men met het opnemen van dit kader 
in de eerstvolgende herziening van 
de Welstandsnota Aalsmeer 2009. 
Verder komt de kredietaanvraag 
voor het gemeentehuis aan de orde. 
De fracties wordt gevraagd gelden 
beschikbaar te stellen ten behoe-
ve van de voorbereiding van de ver-
koop van de nieuwbouw, het split-
sen van beide gebouwdelen en het 
plaatsen van de technische installa-
ties in de oudbouw. Onder de por-
tefeuille van wethouder Ad Verburg 
en burgemeester Theo van Eijk valt 
de Verordening Reclamebelasting 
2013 voor een ondernemersfonds 
Aalsmeer Centrum. 
Dit onderwerp komt voor de twee-
de maal aan de orde. De vergader-
avond wordt besloten met de Belas-
tingverordeningen 2013.

Koolmonoxide
Amstelveen - In een flat aan het 
Oostelijk Halfrond in Amstelveen 
is dinsdag 18 december een ho-
ge concentratie koolmonoxide 
gemeten. De oorzaak was een 
slecht onderhouden cv-instal-
latie. De bewoonster is naar het 
ziekenhuis vervoerd. De vrouw 
voelde zich niet lekker en belde 
de ambulancedienst. De kool-
monoxidemelders die de mede-
werkers bij zich droegen gingen 
in alarm waarna de brandweer 
werd gewaarschuwd. Nog vier 
bewoners van omliggende wo-
ningen zijn door ambulanceper-
soneel ter plaatse nagekeken en 
behandeld.

Historische 
adresboeken 
digitaal te lezen
Aalsmeer - De zogenaamde adres-
boeken van Aalsmeer uit de perio-
de 1925-1988 zijn vanaf nu voor ie-
dereen online in te zien via de kran-
tenviewer van het Noord-Hollands 
Archief. De adresboeken vormen 
voor familieonderzoek (namen, be-
roepen en adressen), maar ook voor 
lokaal historisch onderzoek een in-
teressante bron van informatie. Zo 
zijn er advertenties van gemeente-
lijke instellingen, bedrijven, religieu-
ze en maatschappelijke instellingen 
en verenigingen in terug te vinden. 
In verband met de verhuizing van 
de Aalsmeerse ambtenaren naar 
Amstelveen worden ook alle archie-
ven verhuisd. Een groot deel van 
de Aalsmeerse archieven, waaron-
der de adresboeken, zijn inmiddels 
overgedragen aan het Noord Hol-
lands Archief in Haarlem.

Onderzoek vanuit huis
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“In Haarlem worden de stukken op 
de best mogelijke manier bewaard. 
Gelijk met de overdracht van de ar-
chieven hebben we ook financiën 
beschikbaar gesteld om de fotoar-
chieven en een aantal andere ar-
chieven en collecties te digitalise-
ren. Daarover hebben we afspra-
ken gemaakt met de Stichting Oud-
Aalsmeer die de archieven regelma-
tig gebruikt. 
Door het digitaal beschikbaar 
stellen van archieven kunnen 
Aalsmeerders vanuit huis onder-
zoek doen. Daarnaast kan iedereen 
terecht in de studiezalen van het 
NHA in Haarlem.” 

Jaartallen
Onder de gedigitaliseerde archie-
ven vallen ook de adresboeken van 
Aalsmeer, waarbij het Noord-Hol-
lands Archief de infrastructuur van 
de krantenviewer ter beschikking 
stelt. Het gaat concreet om de ja-
ren 1925, 1932, 1940-41, 1946-47, 
1948-49, 1951-52, 1953-54, 1956-
57, 1959-60, 1963-64, 1966-67, 
1969-70, 1977, 1985, 1988, die allen 
doorzoekbaar zijn via www.noord-
hollandsarchief.nl/kranten. De jaar-
boeken van de andere jaren waren 
helaas niet in het bezit van de Ge-
meente Aalsmeer. 

Meer ontheffingen 
snelvaarbaan 
Westeinderplassen
Aalsmeer - De watersport groeit 
nog steeds en ook de behoefte aan 
het snelvaren op de snelvaarbaan 
op de Westeinderplassen groeit. 
Omdat er nog voldoende ruimte be-
schikbaar is op deze baan worden 
er volgend jaar meer ontheffingen 
verstrekt. 
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten het aan-
tal ontheffingen om van maandag 
tot en met zondag gebruik te mo-
gen maken van deze baan te laten 
stijgen van 150 naar 185. 

Strenge regels
Voor het eerst worden in 2013 ook 
12 ontheffingen afgegeven aan be-
drijven die motorboten verhuren. 
Om onveilige situaties te voorko-
men en om overlast te beperken, is 
het gebruik van de snelvaarbaan en 
de daarvoor verstrekte ontheffingen 
onderworpen aan strenge regels die 
worden gehandhaafd door de ge-
meente en de waterpolitie.
 Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “Vanuit waterrecreanten, het 
bedrijfsleven en vanuit de Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promotie 
is de behoefte om meer snelvaar-
bewijzen uit te geven aan ons ken-
baar gemaakt. De behoefte was zo 
groot dat er zelfs een wachtlijst was 
ontstaan. We hebben goed geluis-
terd naar deze wensen en ik ben blij 
dat we nu ook een aantal verhuur-
bedrijven gebruik kunnen laten ma-
ken van snelvaarontheffingen. De-
ze ontwikkeling past in ons streven 
om Aalsmeer als aantrekkelijk wa-
tersportgebied op de kaart te zetten. 
Aan het eind van elk jaar evalueren 
we hoe het is gegaan met het snel-
varen en passen de regels zo nodig 
aan.”

Acceptatiefase Samen Zonne 
Energie succesvol afgerond 
Aalsmeer - Met een eindstand van 
2683 acceptanten in heel Noord-
Holland is de acceptatiefase van de 
groepsaankoop zonnepanelen; Sa-
menZonneEnergie succesvol afge-
rond. Meer dan 20% van de 12.556 
deelnemers aan het project hebben 
het aanbod van MetDeZon geaccep-
teerd en zijn binnen 4 maanden ei-
genaar van een eigen zonnestroom-
systeem. Wethouder Duurzaam-
heid Rik Rolleman: “De gemeen-
te Aalsmeer streeft ernaar om in 
2040 een energieneutrale gemeen-
te te zijn. Hierbij hoort ook het sti-
muleren van zonne-energie. Met dit 
project is een eerste aanzet daar-
toe gegeven. Ik ben erg onder de in-
druk van het aantal aanmeldingen 
voor de zonnepanelen in Noord Hol-
land maar zeker in Aalsmeer.” Op dit 
moment heeft de winnende leveran-
cier, MetDeZon, bijna 300 installa-
ties verricht. Zodra alle bestelde in-
stallaties in april zijn geïnstalleerd 
heeft de groepsaankoop in totaal er-
voor gezorgd dat er circa 23.955 pa-
nelen op de Noord-Hollandse daken 
bij zijn gekomen. Jaarlijks reduceren 
de deelnemende gemeenten in to-
taal meer dan 3 miljoen kg Co2. In 
gemeente Aalsmeer hebben 95 huis-
houdens het aanbod van SamenZon-
neEnergie.nl geaccepteerd. Er wor-
den in totaal 915 zonnepanelen ge-
installeerd. De panelen leveren sa-
men jaarlijks 209.353 kWh aan duur-
zame elektriciteit op. Dit is een CO2 
reductie van 120.325 Kg per jaar!

Ervaring bewoner
Jan Daalman krijgt binnenkort 9 zon-
nepanelen op het dak van zijn wo-
ning. Daalman: “Het was nog wel 
lastig om op tijd een duurzaam-
heidslening voor de zonnepanelen 
af te sluiten. Dat is gebeurd op ba-

sis van een Energieprestatieadvies 
(EPA). De doorlooptijd hiervoor en 
voor de duurzaamheidslening was 
12 weken en zoveel tijd had ik niet 
als ik mee wilde doen aan de actie 
SamenZonneEnergie. Door inzet van 
André van der Poel van de gemeen-
te Aalsmeer kon ik me op de-op-
een-na-laatste dag toch nog aan-
melden voor de zonnepanelenac-
tie en gebruik maken van de duur-
zaamheidslening. Door het afslui-
ten van de duurzaamheidslening 
kan ik tegen een laag rentepercen-
tage en maandbedrag de zonnepa-
nelen financieren. Met de 9 pane-
len besparen we in tien jaar tijd on-
geveer  6.000 euro op onze energie-
rekening.” Naar verwachting worden 
de panelen in het voorjaar van 2013 
geplaatst. De Duurzaamheidslening 
is een aantrekkelijke lening met een 
lage rente voor particuliere woning-
bezitters. De lening is bedoeld voor 
mensen die energiemaatregelen aan 
de woning willen nemen maar niet 
zelf de financiën op korte termijn be-
schikbaar hebben. Meer informatie 
hierover staat op de www.aalsmeer.
nl/duurzaamheidslening. 

Volgende groepsaankopen
Heeft u zich voor deze groepsaan-
koop niet ingeschreven of het aan-
bod niet geaccepteerd, maar bent u 
nog wel geïnteresseerd in de aan-
schaf van een zonnepanelen sy-
steem? Laat dan uw gegevens vrij-
blijvend achter op de website www.
SamenZonneEnergie.nl, want in het 
eerste kwartaal van 2013 wordt er 
weer een nieuwe groepsaankoop 
georganiseerd. Daarnaast kunt u ook 
contact opnemen met de lokale aan-
bieders van zonnepanelen. Zij wer-
ken samen met de Aalsmeerse duur-
zaamheidstichting Sienergie.

Sloop van tuinbouwkassen
Streek - Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland hebben besloten 
de gemeente Uithoorn onder voor-
waarden een lening van 940.000 eu-
ro te verstrekken voor de sanering 
van 56.000 vierkante meter tuin-
bouwkassen in de Uithoornse Pol-
der. Met de lening wil de provin-
cie de herstructurering van de glas-
tuinbouw in de Greenport Aalsmeer 
versnellen. Hierdoor worden natuur 
en landschap in de Uithoornse Pol-

der fors verbeterd. De provincie ver-
strekt de lening aan de gemeente 
Uithoorn als startkapitaal voor de fi-
nanciering van de sloop van 56.000 
m2 oude kassen, gebouwen en ver-
hardingen en de verplaatsing van 
twee tuindersbedrijven naar con-
centratiegebieden in de Uithoorn-
se Polder. 
Deze investering wordt terugver-
diend  door de verkoop van bouw-
kavels voor ca. 25 woningen.
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Dirk van Leeuwen (82) stopt nog niet 
200 Jaar verenigingsleven

ingezonden
Plannen Kasteleinweg slurpen 
het groene Heegstrapark op
Aalsmeer - Het is weer zover, we 
zitten vlak voor de feestdagen en er 
zijn weer allerlei besluiten, die snel 
genomen moeten worden. Want 
die denkbeeldige trein schijnt nog 
steeds te rijden, op welk spoor is 
niet  helemaal duidelijk, maar toch 
hij is in beweging, naar het schijnt. 
Het is nu zo dat er allemaal nieu-
we plannen zijn aangaande de Bur-
germeester Kasteleinweg, de oude 
N201. Was het plan dat er beschei-
den bebouwing zou komen aan de 
Ophelialaan en Mensinglaan, zo-
dat het Heegstrapark behouden zou 
blijven voor de toekomst, wordt nu 
de Ophelialaan aan elkaar ‘geplakt’ 
om het dorpse van Aalsmeer weer 
te herstellen. De plannen zijn ineens 
compleet omgedraaid. Al het groen 
in het Heegstrapark verdwijnt volle-
dig voor nieuwbouw! Het plan is om 
nu parallel aan de N201 een com-
plex te bouwen, die het volledige 
Heegstrapark opslurpt. Er is totaal 
geen ruimte over om in de toekomst 
de honden uit te laten, de kinderen 
te laten spelen, even een rondje te 
wandelen, na school te spelen en 
nog vele activiteiten meer. Met ook 
nog eens de nieuwbouwplannen op 
het voormalige Zuiderkerk-terrein 
betekent het ook nog eens dat in en 
rondom de Cyclamenstraat er onge-
veer 100 woningen bij komen. Neem 
daar even het gemiddelde autobe-
zit per adres bij en iedereen begrijpt 
dat dit niet gaat passen in onze stra-
ten. Ook de ondernemers in de Op-

helialaan, die aan de kant van de 
Cyclamenstraat gevestigd zijn, zul-
len met de nieuwe plannen volledig 
buiten gesloten worden. Over aan-
eensluiting van het winkelcentrum 
Aalsmeer zuid is totaal geen spra-
ke meer. Wat mij ook verbaasd is 
dat er nergens rekening gehouden 
wordt met de waterhuishouding in 
de Stommeer. Daar is het Heegstra-
park een heel belangrijke buffer 
voor en dat niemand spreekt over 
de totale omgeving, waardevermin-
dering van de huizen als het overal 
maar vol gebouwd gaat worden. We 
moeten allemaal nu in actie komen 
en voor 10 januari de mensen die 
er over beslissen overtuigen dat de 
plannen, zoals ze er nu liggen, ge-
heel niet haalbaar zijn. Het aaneen-
smeden van het Aalsmeerse dorp is 
vernietigen van het laatste openba-
re groen in de Stommeer. Reageer 
allen door een brief te schrijven naar 
de politieke partijen en burgemees-
ter en wethouders van de gemeen-
te Aalsmeer met daarin uw ongeloof 
en bezwaar tegen de plannen zoals 
ze er nu liggen. Het kan én mag niet 
zo zijn dat groen moet wijken voor 
hoogbouw en dat van aaneenslui-
ting geen  enkele sprake meer 
is. Deze plannen slaan de plank vol-
ledig mis en mogen geen goedkeu-
ring krijgen.

Robèr Bijwaard
Cyclamenstraat 47
Tel. 0610951050

Diepe kuilen in Schoolstraat
Aalsmeer - Opschudding in de 
Schoolstraat afgelopen woensdag 
12 december. Geheel onaangekon-
digd werd de straat open gebro-
ken bij het elektriciteitshuisje naast 
de muziekwinkel en tegenover het 
kinderdagverblijf. Energiebedrijf Li-
ander was vergeten de bewoners 
en bedrijven te informeren dat een 
nieuwe, forse kabel de grond in 
moest. Een enorme klus, waarvoor 
aan beide zijden van de straat diepe 
kuilen gegraven werden. Vrijdag ar-
riveerde de dikke kabel op een gro-
te haspel en kon aangevangen wor-
den met de vervanging. Het karwei 
werd niet voor het weekend afge-
maakt. Om vier uur zat de werkdag 
er op en werd de Schoolstraat voor 
een weekend achtergelaten vol kui-
len, afzettingen en stapels stenen. 

Er werd zelfs lang weekend gevierd, 
maandag bleef het ook de hele dag 
stil. De angst bij de bewoners en be-
drijven dat ze vergeten waren, werd 
dinsdag weggevaagd. De groep ar-
riveerde weer en ging aan de slag. 
Nog meer afzettingen werden ge-
maakt, geen gaten gedicht, de klus 
was nog niet geklaard. Woensdag 
was de afrondingsdag met ook nog 
eens de komst van een enorme, her-
rie makende aggregaat die alle zicht 
winkels en bedrijven ontnam.
In de loop van de middag kon ein-
delijk opgelucht adem gehaald wor-
den. De ergernis is na een volle 
week voorbij. De straat is weer dicht 
en de parkeerplaatsen kunnen weer 
gebruikt worden waarvoor ze aan-
gelegd zijn. Hopelijk is Liander geen 
kabeltje vergeten...

Aalsmeer - De bewoners van de 
Distelvlinderstraat, Karperstraat 
en Vlinderweg zijn eindelijk af van 
de al jaren durende riooloverlast. 
Bij regen liepen steevast de stra-
ten vol met water. Het riool leek 
de grote hoeveelheden water niet 
te kunnen verwerken. Regelma-
tig is bij de gemeente aan de bel 
getrokken en naar aanleiding van 
de klachten zijn ook controles uit-
gevoerd. Het inwendige rioolstel-
sel bleek echter goed te functi-
oneren. Afgelopen maandag 17 
december was het weer raak in 
dit deel van Nieuw-Oosteinde en 
moesten opnieuw noodgedwon-
gen de kaplaarzen aangetrok-

ken worden. Van de overlast werd 
natuurlijk nog eens melding ge-
maakt bij de gemeente. Het spe-
cialistische rioolbedrijf Facta werd 
ingeschakeld en dit bleek een he-
le goede keuze. Om een uur in 
de nacht werd eindelijk duidelijk 
waarom het water zijn weg niet 
kon vinden in het riool. Een riool-
klep bleek al jaren dicht te zitten. 
De klep is open gezet en het eu-
vel is nu opgelost. “Fantastisch”, 
aldus een blije bewoner. “Wat een 
geweldig bedrijf. Goed dat wij zijn 
blijven zeuren en zij net zo lang 
gezocht hebben tot de oorzaak 
gevonden werd. Wij zijn nu einde-
lijk van de ellende af!”

Aalsmeer - De lijst is lang: van TVA 
tot het Rode Kruis en van de Flower-
cup tot aan diverse bestuursfunc-
ties in sportverenigingen en stich-
tingen op allerlei gebied. Zelf denkt 
hij dat het bij elkaar ‘200 jaar vereni-
gingsleven’ is. En dat in één men-
senleven. Dirk van Leeuwen, van-
daag de dag nog steeds actief voor 
onder meer de Ouderendag, wordt 
volgend jaar 83. Zeker nog geen tijd 
om helemaal terug te treden uit het 
verenigingsleven, wel om een stap-
je terug te doen. Familieleven is im-
mers ook belangrijk en uiteraard 
gezondheid. 
Niks doen is geen optie voor de nog 
actieve Aalsmeerder. Zo is Dirk nog 
steeds in de weer met de beplan-
tingen van de bakken voor de win-
kels op het Raadhuissplein. Daar-
naast houdt hij zich bezig met de 
verkoop van de Aalsmeerse promo-
tievlag voor festiviteiten. Hij draagt 
Aalsmeer een warm hart toe, is er 
geboren en getogen. Oefende ook 
een typisch Aalsmeers beroep uit, 
dat van bloemen- en plantenverko-
per. Kocht in op de bloemenveiling 
en verkocht jarenlang vanuit zijn 
tuincentrum aan de Oosteinderweg, 
waar hij ook woonde met zijn gezin.

Verder kijken dan één sport
Planten en bloemen dus, maar naast 
zijn arbeidsleven trok het vereni-
gingsleven, allereerst met het uitoe-
fenen van sport en dat begon al op 
5-jarige leeftijd. Toen sloot de jonge 
Aalsmeerder zich aan bij Turn Ver-
eniging Aalsmeer (TVA). Hij turn-
de niet onverdienstelijk: Op zijn 14e 
werd hij lid van de keurploeg van de 

turnvereniging en mocht zelfs twee 
jaar later ‘voorturnen’. In de turn-
sport maar later ook succesvol in 
de trampolinesport, zette Dirk zich 
daarna in als bestuurslid in deze 
takken van sport. Het verenigings-
leven, daar kon hij zijn ei goed kwijt. 
Op de trampolinesport drukte Dirk 
zijn stempel, als actief springer, 
maar ook als internationaal jurylid. 
Een functie die hem in diverse ste-
den van Europa bracht. In Aalsmeer 
richtte hij de Flowercup op, toen de 
sporter 45 jaar oud was. Maar hij 
keek verder dan één sport, want 
in de jaren tachtig organiseerde hij 
met andere Aalsmeerders de Su-
perstar, een wedstrijd waarin deel-
nemers zich op diverse sporten 
konden manifesteren. Niet alleen 
op sportief terrein maar ook in het 
geval van jubilea richtte Dirk zich 
vaak op als organisator. Zoals bij 
het 850-jarig bestaan van Aalsmeer 
en later het comité Aalsmeer 2000, 
dat in het millenniumjaar tal van ac-
tiviteiten en festiviteiten bood aan 
Aalsmeerders van alle leeftijden. 
Dat deed hij niet alleen maar ook 
het vinden van mede-vrijwilligers is 
geen probleem voor de nu 80-plus-
ser. Voor hem is oud worden geen 
reden om achter de bekende gera-
niums plaats te nemen. Juist van-
wege het bezig zijn met initatieven, 
zoals nu de vlaggenverkoop, houdt 
hem bij de tijd. Ook een niet afla-
tende belangstelling voor plaatselij-
ke activiteiten en festiviteiten houdt 
hem gezond, hoewel hij niet over-
al meer bij hoeft te zijn. Zo heeft 
hij een jaar geleden het beheer van 
de watertoren achter zich gelaten. 

Dirk heeft zich na 2000 sterk ge-
maakt om het Aalsmeerse monu-
ment open te stellen voor publiek, 
in samenwerking met de gemeente. 

Reünies
Niet altijd verliepen contacten hele-
maal naar wens, dat komt nu een-
maal voor met zoveel mensen en 
zoveel wensen. Maar medeorgani-
satoren en bestuursleden van di-
verse verenigingen wisten in elk 
geval wel wat ze aan Dirk hadden 
en hebben. Als het moet gaat de 
Aalsmeerder voor je door het vuur 
en maakt zich sterk voor het doel 
waar zijn hart ligt. Ook op com-
mercieel gebied heeft de vereni-
gingsman zijn sporen verdiend, bij-
voorbeeld met zijn voorzitterschap 
van de Ondernemers Vereniging 
Aalsmeer (OVA). Het gezamenlijk 
ergens voor gaan, met een clubje 
mensen voor een doel ‘strijden’ ging 
hem altijd goed af. Veel werk is er 
natuurlijk wel in gaan zitten maar 
dat nam de Aalsmeerder voor lief. 
Het geeft tenslotte energie om fes-
tiviteiten op te zetten en te zien sla-
gen. Dat gaf vaak nieuwe ‘brand-
stof’ voor weer andere activiteiten. 
Toen het pand van de Christelij-
ke school aan de Oosteinderweg 
een nieuwe bestemming kreeg, 
dacht Dirk aan een reünie. Voorts 
werd een commissie opgericht die 
een succesvolle reünie organiseer-
de met alles er op en er aan. Uiter-
aard deed hij dat niet alleen maar 
samen met andere enthousiastelin-
gen zorgde hij ervoor dat veel men-
sen op de been kwamen om hun 
oude school te bekijken, voordat het 
de hotelfunctie kreeg. Er kwamen 
meer reünies, zoals voor de vroe-
gere turnvereniging, want een grote 
groep mensen bijeen brengen, daar 
maakt Dirk zich graag sterk voor. 
Een openingspeech en een slot-
woord... de spotlights gaat hij niet 
uit de weg. Ook als het niet om fes-
tiviteiten gaat maar bijvoorbeeld om 
fusiebesprekingen destijds tussen 
sportverenigingen TVA en Olympia, 
was Dirk van de partij. 

Minder bekende feiten
Het verenigingsvirus... je bent er 
mee besmet of niet en Dirk is het 
zeer zeker. Zonder zijn inzet of be-
moeienis zouden heel veel initiatie-
ven niet van de grond gekomen zijn. 
TVA, trampolinespringen, Flower-
cup, Verenigingsbelang, OVA, het 
beheer van de watertoren en de Ou-
derendag... niet meer weg te den-
ken (geweest) uit Aalsmeer. Maar er 
zijn ook minder bekende wapenfei-
ten. Want wie weet dat Dirk vijf jaar 
voorzitter is geweest van de Postze-
gelvereniging? Of ceremoniemees-

ter geweest is bij de opening van de 
Bloemhof? Gezorgd heeft - met an-
deren - voor een feestelijk afscheid 
van burgemeester Brouwer? Deel-
nam aan de organisatie van de Vrij-
willigersdag? Bij de oprichting van 
de Goede Doelen Activiteiten Ka-
lender betrokken was? 

Onderscheidingen 
Bijna automatisch verbind je hier-
aan de nodige onderscheidingen 
en lofuitingen en dat is in het ge-
val van Dirk ook zo. Zijn vaak lange 
staat van dienst bij vereningen zijn 
gewaardeerd met versierselen. Zo 
werd Dirk in 1979 lid van verdien-
ste van TVA. Een belangrijke onder-
scheiding kwam hem tien jaar later 
toe: De ere-medaille verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau. Hij is 
ook tot ere-voorzitter benoemd van 
Vereniginsbelang Aalsmeer en TVA. 
HIj werd ere-lid van OMNIA en van 
Ondernemers Vereniging Aalsmeer. 
Een andere zeer gewaardeerde on-
derscheiding is de Ere-penning van 
de gemeente Aalsmeer en de Pa-
roolring, voor zijn verdiensten in de 
sport. Een ring die hij overigens nog 
altijd met trots draagt. Ook de an-
dere onderscheidingen worden ge-
waardeerd en bij officiële gelegen-
heden draagt Dirk de versierselen 
netjes op de revers van zijn pakjas. 

Strijdlust
De mens achter deze verenigings-
man is alleen bekend bij zijn familie 
en naaste vrienden. Die weten dat 
hij zich graag blijft inzettten voor tal 
van dingen, maar ook weten zij van 
leed en dat nu eenmaal gebeurt in 
een mensenleven. Als dat leed an-
deren trof, voelde hij zich betrok-
ken en. Want daar loop je nu een-
maal niet van weg. Hoewel op ho-
gere leeftijd steeds meer mensen 
om hem heen ‘wegvallen’, blijft toch 
zijn motto ‘opgewekt doorgaan’, ook 
op 82-jarige leeftijd. Dat positivisme 
is gelijk ook zijn strijdlust.
Stoppen doet de organisator nog 
niet, want volgend jaar staat er weer 
een Ouderendag op het program-
ma. Mensen die op hem en ande-
re vrijwilligers rekenen, die een leu-
ke dag met elkaar beleven. Wat mu-
ziek, eten en een borreltje maar het 
mooist van al toch dat praatje met 
je plaatsgenoot. “Weet je nog van 
vroeger...?” Dirk mag het graag 
zien, dat anderen het naar hun zin 
hebben. Dan is het evenement ge-
slaagd. Hij blijft onvermoeibaar, zo 
lijkt het. Het lijstje met verdiensten 
en jaartallen van vervulde bestuurs-
functies laat zien dat al zijn inzet bij 
elkaar de 200 jaar overtreft. Echt 
een verdienste!
Door: Joke van der Zee.

Burgemeester van Eijk te 
gast bij Halte Zwarteweg
Aalsmeer - Halte Zwarteweg is een 
programma bij Radio Aalsmeer ver-
zorgd door mensen met een licha-
melijke beperking. Zij kunnen als 
beste vertellen waar hun knelpun-
ten zitten. Halte Zwarteweg is ge-
start op 17 juni 2010 en is sindsdien 
een programma voor eenieder in 
Kudelstaart en Aalsmeer maar spe-
ciaal voor gehandicapten en min-
der validen. In dit programma wor-
den de luisteraars geïnformeerd 
over het wel en wee van hun me-
demens in de ruimste zin van het 
woord. In de uitzending van donder-
dag 20 december aanstaande komt 
waarnemend burgemeester Theo 
van Eijk uitgebreid aan het woord. 
Paulien Voorn van Heliomare heeft 
desgevraagd heel veel verteld over 
het Afasiecentrum en Rinus Zuider-
vaart brengt de training van mensen 

met een niet aangeboren hersen-
letsel ter sprake. Verder komt orga-
nist Johan Vos, hij bespeelt het Vol-
lebregtorgel in de St. Urbanuskerk 
in Ouderkerk aan de Amstel, uitge-
breid in de schijnwerpers te staan. 
De gebruikelijke columns ontbreken 
ook deze maand niet en dit alles zal 
worden afgewisseld door muziek. 

Het programma Halte Zwarteweg 
wordt uitgezonden tussen 14.00 
en 16.00 uur bij Radio Aalsmeer 
en wordt op zaterdag 22 decem-
ber en donderdag 27 december nog 
een keer herhaald, ook weer tussen 
14.00 en 16.00 uur. Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via de kabel (99.0 
MHz) en de ether (105.9 MHz) 
en via de livestream www.radio-
aalsmeer.nl. Terugluisteren kan via 
uitzending gemist.

Rudolf (links) en Sander (rechts) in gesprek met waarnemend burgemeester 
Theo van Eijk. Foto: Anke Steens.

Aalsmeer - De behandeling van het 
onderwerp gericht op het per direct 
benoemen van de heer A. Veelders 
als bestuurslid van de stichting Auro 
(Aalsmeer Uithoorn De Ronde Ve-
nen) voor Openbaar Onderwijs riep 
weinig vragen op en besluitvorming 
hoefde niet te wachten tot de Raad 
van 20 december, maar kon reeds in 
de Raad van 6 december plaatsvin-
den. Deze bijeenkomst werd ech-
ter tegen het middernachtelijk uur 
geschorst en op donderdag 13 de-
cember weer voortgezet. De behan-
deling gericht op het akkoord gaan 
met een onttrekking van 80 duizend 
euro aan de reserve Kudelstaartse-
weg 295-297 ten behoeve van ver-
huis- en sloopkosten leverde weinig 
stof tot discussie op. Op de vraag 

hoe het met de inschrijvingen stond 
kon wethouder Ad Verburg mede-
delen dat dit tegenvalt. Bij de ou-
de schuur moet nog een onderzoek 
plaatsvinden naar de hoeveelheid 
aangetroffen asbest. 
De toestemming voor het wijzi-
gen van de gemeenschappelijke 
Regeling Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn om de taken 
met betrekking tot de WOZ-belas-
tingen te halen en deze taken onder 
te brengen in de Centrumregeling 
ambtelijke samenwerking Aalsmeer 
en Amstelveen vond geen enkele 
weerstand. Het is een logisch be-
sluit en dat geldt ook voor de ver-
ordening Burgerinitiatief 2013. Ook 
hier vond donderdag 13 december 
besluitvorming over.

(Be)Raad in vogelvlucht Eindelijk geen riooloverlast 
meer in Nieuw-Oosteinde

CDA bij SVA: “Ik zoek geen 
asiel, alleen een veilige plek’
Aalsmeer - De uitspraak ‘Ik zoek 
geen asiel, alleen een veilige plek’ 
zong nog lang na in de hoofden van 
de CDA-delegatie die eind novem-
ber de Stichting Vluchtelingen Am-
stelland (SVA) bezocht. Momen-
teel begeleidt de SVA in Aalsmeer 
vijftig vluchtelingen. De fractie 
van het CDA, vaak samen met be-
stuursleden en wethouder Ad Ver-

burg, bezoekt regelmatig bedrij-
ven en instanties in Aalsmeer om 
op de hoogte te blijven van ontwik-
kelingen in de samenleving. Stich-
ting Vluchtelingenwerk Amstelland 
(SVA) is de regionale organisatie 
die voor de gemeenten Amstelveen, 
Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Am-
stel vluchtelingen ondersteunt bij 
hun vestiging en maatschappelijke 

participatie. De fractie van het CDA 
werd hartelijk ontvangen door het 
voltallige bestuur, de twee maat-
schappelijk werkers en twee van 
de 25 vrijwilligers die zorgen voor 
de daadwerkelijke begeleiding van 
de vluchtelingen. Door SVA worden 
300 vluchtelingen, waarvan 50 cli-
enten in Aalsmeer, begeleid door 25 
vrijwilligers. 

Basisbehoeften
Deze begeleiding duurt gemiddeld 
drie jaar. In het begin is de bege-
leiding zeer intensief. De cliënten 
zijn veelal getraumatiseerd door 
oorlog, vervolging en marteling in 
hun thuisland. Soms zijn ze al jaren 
op de vlucht en hebben in diver-
se opvangcentra gezeten. Ze spre-
ken niet of moeizaam Nederlands 
en moeten begeleid worden bij het 
aanvragen van een uitkering, het 
vinden van huisvesting, medische 
verzorging, etc. 
De SVA biedt ondersteuning bij de 
eerste stappen van de komst in de 
nieuwe gemeente. De vrijwilligers 
begeleiden de cliënten bij de con-
tacten met de overheid, het verwer-
ken van de post en het invullen van 
formulieren. Nadat voorzien is in de 
basisbehoeften van een woning en 
inkomen helpt de begeleider bij de 
participatie in de samenleving en 
het opbouwen van een sociaal net-
werk door de cliënt te introduceren 
bij buren, een buurthuis, school en/

of kerk. SVA helpt ook bij het leren 
van de Nederlandse taal met de in-
zet van taalcoaches. Tachtig extra 
vrijwilligers zijn als taalcoach ac-
tief en helpen de vluchtelingen bij 
de Nederlandse taal, een essenti-
ele voorwaarde bij het vinden van 
werk. De leden van de CDA-fractie 
luisterden met volle aandacht naar 
het verhaal van de vrijwillige bege-
leiders. Ze staken hun waardering 
niet onder stoelen of banken. Aan 
het eind van de presentatie legde 
het bestuur de zorgen voor de toe-
komst nog even op tafel. 

Indrukken 
De gemeenten Uithoorn en Ouder-
Amstel hebben besloten de subsi-
die aan SVA per 1 januari 2013 te 
beëindigen waardoor SVA 25% van 
hun budget kwijtraakt. Het bestuur 
betreurt de stap van deze twee ge-
meentebesturen, maar het zit niet 
bij de pakken neer. SVA biedt nu 
ook inburgeringsbegeleiding aan 
en taalbegeleiding van analfabeten 
(1 op de 10 Nederlanders is laag-
geletterd of analfabeet) voor de ge-
meente Amstelveen waarmee zij 
extra inkomsten genereert als com-
pensatie voor de gederfde subsidie. 
Ook Aalsmeer zou deze taken bij 
SVA kunnen neerleggen. 
Met een hoofd vol indrukken verlie-
ten de raadsleden van het CDA het 
pand van Stichting Vluchtelingen-
werk Amstelland in Amstelveen.  
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Elf debutanten bij Onderlinge 
Wedstrijden Turnen SV Omnia
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
13 december werd de eerste wed-
strijd van de onderlinge competi-
tie van het wedstrijdturnen van SV 
Omnia 2000 georganiseerd in gym-
lokaal De Baccara. In totaal deden 
46 turnsters mee, een waar record. 
In de middagwedstrijd deden zelfs 
11 debutanten mee. Na een span-
nende strijd mocht in deze catego-
rie pre-instap en instap eerste jaars 
Linda Schuiling een gouden kerst-
boompje in ontvangst nemen om-
dat zij de eerste plaats behaalde. De 
medailles komen pas aan het einde 
van de tweede wedstrijd, dus werd 
nu in deze kersttijd een boompje uit-
gereikt. Op de tweede plaats is Lae-
tischa van den Bijtel geëindigd en 
op drie Fleur Snoek. De vier meisjes 
in de categorie instap tweede jaars 
kwamen in een aparte groep uit. Op 
de eerste plaats eindigde Guylaine 
Piet en op de tweede plaats Annika 
Valkering. Er waren drie turnsters in 
niveau 10. Hier werd alleen de eer-
ste plaats beloond met een prijs. Het 
gouden boompje is uitgereikt aan 
Danielle Lohuis.

De avondwedstrijd was verdeeld in 
drie categorieën. Categorie niveau 9 
en 8 ( verplichte oefenstof): Op de 
eerste plaats eindigde Anouk Dek-
kers. De tweede plaats werd ge-
deeld door twee turnsters: Isa Ver-
zeilberg en Noa Sangers. Daardoor 
vervalt de derde plaats en omdat er 
14 turnsters in deze groep turnden, 
kreeg de 4e plaats ook een prijs. 
Deze was voor Nienke van Dok. In 
de categorie niveau 7 en 8 ( keuze 
oefenstof) werd goud behaald door 
Guoxin Verhoef. 
De tweede plaats werd bezet door 
Jasmin Aileen en op drie Esther 
Veenstra. In de categorie Senio-
ren deed Charon Spring in ’t Veld 
aan twee toestellen mee en kon 
dus niet meedingen naar de prijzen. 
Vier turnsters streden om twee ere-
plaatsen. Op de eerste plaats is Ni-
lou Spring in ’t Veld geëindigd met 
bijna twee punten verschil op num-
mer twee, Anouk Straathof. De de-
butanten van deze onderlinge wed-
strijd en de instap tweede jaars heb-
ben hun eerste officiële rayonwed-
strijd op 3 februari. 

kinder- en jeugdkrant

Groep 8 van Hoeksteen 
haalt EHBO-diploma
Aalsmeer - Sinds september heb-
ben de kinderen van groep 8 van 
basisschool De Hoeksteen elke 
week EHBO-lessen gevolgd. Eerst 
was er een theoriegedeelte en daar-
na een praktijkgedeelte. De kinde-
ren leerden van alles over verbin-

den, brandwonden, bloed en nog 
veel meer. Op vrijdag 14 december 
deden de kinderen examen. Na af-
loop mochten alle 40 kinderen hun 
diploma in ontvangst nemen. Har-
telijk dank aan iedereen die gehol-
pen heeft. 

Muziek met peuters en 
kleuters bij Spelenderwijs
Kudelstaart -Vanaf 9 januari biedt 
Irma Hogenboom van muziekschool 
Spelenderwijs weer korte cursussen 
aan voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 
`Muziek op schoot`(0-4 jaar) is be-
doeld voor ouders (of grootouders), 
die samen met hun (klein)kinderen 
willen zingen en dansen. Spelplezier 
en samen genieten van zang, be-
weging en muziek staan voorop. Er 
worden veel liedjes gezongen en de 
kinderen ontdekken spelenderwijs 
kleine muziek instrumenten. `Mu-
ziek in de kring` (4-6 jaar) laat aan 

de hand van leuke thema`s kleu-
ters op speelse wijze kennis maken 
met allerlei facetten van muziek, zo-
als hard en zacht, langzaam en snel, 
enz. Tijdens de laatste les mogen 
de kinderen aan hun ouders laten 
zien en horen wat zij allemaal ge-
leerd hebben. Beide cursussen wor-
den gegeven in het gebouw van het 
Showjachthoornkorps aan de Bil-
derdammerweg. Voor de verschil-
lende mogelijkheden en opgave 
kan gekeken worden op de website: 
www. muziekschoolspelenderwijs.nl

Jong geleerd is oud gedaan
Respect op voetbalveld
Aalsmeer - Op 15 december vond 
een voetbalwedstrijd plaats in Ku-
delstaart. De derby ging tussen RK-
DES E3 en Jong Aalsmeer United E5. 
Naar aanleiding van het overlijden van 
Richard Nieuwenhuizen (grensrech-
ter Buitenboys Almere) wilden de bei-

de verenigingen de jongens het besef 
van respect voor elkaar, leiders, wed-
strijdleiding en het spel laten tonen. 
Jong geleerd is oud gedaan. Er werd 
een sportieve wedstrijd gespeeld, 
waarbij RKDES met de nipte overwin-
ning (3-2) deze thuiswedstrijd won.

Optredens Manouk en Roy 
in kerstcircus bij de Tros
Aalsmeer - Manouk van de Hoven 
en Roy Huiskens uit Aalsmeer zijn in 
de week van 13 tot en met 18 no-
vember naar Genève geweest voor 
de opnames van de Tros Magic Cir-
cus Show. Dit Kerstcircus wordt uit-
gezonden op eerste Kerstdag, dins-
dag 25 december, om 15.30 uur bij 
de Tros op Nederland 3. De in totaal 
negen artiesten van Jeugdcircus 
Acrobatico uit Badhoevedorp zijn te 
zien in de twee acts van Nederland. 
De eerste act die wordt uitgevoerd 
is de ’Magic Box’ waarin een pop uit 
een zwarte doos rolt. De pop wordt 
onder andere door Roy alle kanten 
opgegooid en haar lenigheid wordt 
op de proef gesteld wanneer de 
jongens haar benen alle kanten op-
draaien. Het tweede optreden heet 
‘Cops and Robbers’. In deze fiets-
act zijn Manouk en Roy te zien als 
boeven. De artiesten beklimmen als 
agenten en boeven met z’n achten 
op een grote fiets. De agenten moe-
ten in de show de boeven en hun 

buit zien te vangen. De week in Ge-
nève is een geweldige ervaring ge-
weest voor deze artiesten. Het was 
hard werken, maar heel leuk om cir-
cusartiesten uit andere landen te le-
ren kennen en samen met hun een 
prachtige Kerstshow te maken.

Met ambassadeur Epke Zonderland
Gymfeest in Rijsenhout
Rijsenhout - Diverse lokale gym-
clubs organiseren van 3 tot en met 6 
januari het grote gymfeest. G.V. Rij-
senhout trakteert jongens en meis-
jes op een programma vol bewe-
ging. In totaal doen 120 clubs in Ne-
derland mee. Via uitdagende work-
shops en proeflessen maken kin-
deren op speelse wijze kennis met 
de gymsport. Het programma is ge-
schikt voor kinderen vanaf twee 
jaar. Het grote gymfeest is een initi-
atief van de Koninklijke Nederland-
se Gymnastiek Unie (KNGU). Ep-
ke Zonderland is ambassadeur. Ep-
ke Zonderland: “Ik roep iedereen op 
om met zo veel mogelijk vriendjes en 
vriendinnetjes naar het grote gym-
feest te komen. Voor mij is het feest 
pas compleet wanneer we met zo 
veel mogelijk kinderen tegelijk kun-

nen bewegen. Als stimulans verzorg 
ik een ‘golden clinic’ bij drie clubs in 
Nederland die op de meest originele 
wijze deelnemers weten te werven.” 
Jaap Wals, directeur KNGU: “Het is 
onvoorstelbaar wat het goud van 
Epke los maakt. We zien sinds au-
gustus een duidelijke toename van 
het aantal aanmeldingen bij gym-
clubs. Wij noemen dit ook wel het 
Epke-effect en dat willen we graag 
vasthouden. We willen kinderen blij-
ven enthousiasmeren voor de gym-
sport door hen uit te nodigen bij een 
gymclub bij hen in de buurt. Het is 
een leuk en nuttig uitje voor kinde-
ren in de kerstvakantie. Het grote 
gymfeest brengt ‘beweging’ dicht-
bij.” Alles over Het Grote Gymfeest 
is te vinden op www.hetgrotegym-
feest.nl.

Workshop ‘Maak je eigen 
videoclip’ in bibliotheek
Aalsmeer - Je eigen videoclip ma-
ken, wie wil dat nou niet. De Bibli-
otheek Amstelland organiseert in 
de kerstvakantie op 24 en 27 de-
cember en op 2 en 3 januari leuke 
workshops voor kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar. Tijdens de drie uur 
durende workshop gaan de deelne-
mers aan de slag om een liedje te 
leren en daarna maken ze hun ei-
gen videoclip. Voor de clip worden 
de liedjes van Kinderen voor Kin-
deren gebruikt. Het wordt een leu-
ke muzikale workshop, even lekker 
wat anders doen dus in de kerstva-
kantie. Neem wel een broodje mee, 
voor drinken wordt gezorgd. Zing 
jezelf in beeld en geef je snel op. De 
workshops worden op 24 decem-

ber in de bibliotheek Westwijk ge-
geven, op 27 december in de ver-
nieuwde bieb in de Marktstraat in 
Aalsmeer, op 2 januari is het Stads-
plein van Amstelveen aan de beurt 
en als laatste bibliotheek Uithoorn 
op 3 januari. De kosten bedragen 
12,50 euro voor drie uur. Pashou-
ders betalen tien euro en in de voor-
verkoop geldt nog eens een korting 
van een euro. Kaartjes zijn in de bi-
bliotheken te koop of online te be-
stellen via de website www.debi-
bliotheekamstelland.nl. Hier staan 
ook de exacte aanvangstijden. Alle 
informatie is terug te vinden via de 
app ‘Bibliotheek Amstelland’, gratis 
te downloaden via iTunes store en 
voor Android via GooglePlay.

Druk bezocht afzwemfeest 
Aalsmeer - Op zondag 16 de-
cember was het een feestelij-
ke dag voor 149 kinderen van de 
zwemlessen van zwembad De Wa-
terlelie. 

De kinderen zwommen af voor di-
ploma A en B. De kinderen, die af-
zwommen voor diploma C, waren 
allemaal zwemmers uit de school-
zwemlessen. Vele ouders, opa’s en 
oma’s, broertjes en zusjes waren 
ook naar De Waterlelie gekomen 

om de verrichtingen van de kin-
deren te komen bekijken. Het was 
een drukte van belang. Er werd 
met kleding gezwommen, door het 
gaten zeil gedoken, borst- en rug-
crawl gedaan en tot slot natuurlijk 
een minuut gewatertrappeld. Het 
afzwemmen is prima verlopen en 
alle kinderen gingen dan ook met 
hun welverdiende diploma naar 
huis. Het volgende afzwemfeest is 
op zondag 27 januari 2013 voor de 
diploma’s A, B en C.

Sport en spel voor jeugd 
tijdens Kerstvakantie 
Aalsmeer - De kerstvakantie staat 
voor de deur en dat betekent weer 
volop extra activiteiten in zwem-
bad De Waterlelie en de sporthal-
len De Proosdijhal en De Bloemhof. 
Er zijn aangepaste tijden voor ba-
nenzwemmen in de periode van 24 
december tot en met 1 januari. Op 
maandag 24 december, tijdens de 
beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag 
is zwembad de Waterlelie gesloten. 
Verder is in het zwembad aan de 
Dreef extra gelegenheid om te ko-
men spelen in het water. Tijdens dit 
vrijzwemmen worden regelmatig 
spelletjes en kleine wedstrijdjes ge-
organiseerd voor jong en oud. 

Zoals elke schoolvakantie worden 
ook weer sport- en spel-instuiven 
gehouden. Niet alleen in De Proos-
dijhal, maar ook weer in De Bloem-
hof. Op maandag 24 en maandag 
31 december zijn de instuiven in De 
Proosdijhal en op woensdag 2 janu-

ari in De Bloemhof. Alle instuiven 
zijn van 09.30 tot 12.00 uur. Tijdens 
de instuiven staan er in de sport-
hallen allerlei speeltoestellen opge-
steld. De kinderen van 4 tot en met 
12 jaar zijn van harte welkom en 
kunnen heerlijk klimmen en klau-
teren, zwieren en zwaaien en nog 
veel meer. Ook ouders zijn van har-
te welkom om een oogje in het zeil 
te houden.

Zwemlessen
Tijdens de periode van 24 decem-
ber tot en met 1 januari vervallen al-
le zwemlessen, behalve op zondag 
30 december. Deze zwemles van 
09.15 tot 10.00 uur gaat wel door. 
Vanaf woensdag 2 januari gaan alle 
zwemlessen weer door volgens het 
vaste rooster. Voor alle informatie, 
openingstijden en adressen van de 
accommodaties kan gekeken wor-
den op www.esa-aalsmeer of bel 
met 0297-322022.

Mad Science in Binding 
laatste kinderactiviteit
Aalsmeer - In 2013 stoppen helaas de 
kinderactiviteiten bij de Binding Bo-
ven en daarom organiseerde Stich-
ting de Binding op woensdag 12 de-
cember voor kinderen van 8 tot en met 
12 jaar een spectaculaire eindactiviteit, 
getiteld: Vuur en IJs van Mad Science. 
Zo’n 50 kinderen hadden zich aange-
meld voor deze spannende show. Tij-
dens de voorstelling liet de weten-
schapsprofessor allerlei gave experi-
menten zien met lucht, vuur en ijs. Kin-

deren uit het publiek mochten hem 
daarbij assisteren. Zo zagen ze papier 
dat 120 keer sneller brandt dan ge-
woon papier en droog ijs dat bijna 80 
graden onder nul was! Daarna waren 
er onder leiding van de wetenschap-
pers drie workshops waarbij de kinde-
ren zelf aan de slag mochten. Iedereen 
was erg enthousiast en de middag was 
heel snel om. Een mooie afsluiting van 
het kinderwerk van de Binding, maar 
oh wat jammer dat het stopt!

Jeugdzeilen 
bij WVA
Aalsmeer - Al meer dan een genera-
tie lang wordt bij Watersport Vereni-
ging Aalsmeer door eigen leden zeil-
les gegeven volgens het CWO-sy-
steem (Commissie Watersport Oplei-
dingen). Dit systeem is landelijk er-
kend, waardoor de bekwaamheid van 
de jeugdige zeiler overal herkenbaar 
is. De meest voorkomende diploma’s 
daarbij zijn die voor beginners en ge-
vorderden, maar de WVA heeft ook 
het wedstrijdzeilen hoog in het vaan-

Muzikale ontvangst voor 
leerlingen Samen Een
Aalsmeer - Dat was afgelopen 
maandag- en woensdagmorgen 
even een leuk binnenkomen voor 
de kinderen en ouders van open-
bare basisschool ‘De Samen Een’. 
In de, met kerstversiering ingerich-
te, hal stond een groepje kinderen 
van de hoogste groep kerstliedjes 
te spelen. Pim speelde op zijn saxo-
foon, Anna had op haar klarinet 
een lied ingestudeerd, Marit speel-
de prachtig op haar gitaar, Don en 
Neeltje begeleidden op keyboard en 
het achtergrondkoortje bestaande 
uit Nikki, Birgit en Didi, zongen uit 

volle borst onder andere ‘We wish 
you a merry Christmas’. Twee moe-
ders, Wilma en Karin, waren de initi-
atiefneemsters van dit leuke kerstin-
termezzo. De kinderen hadden flink 
geoefend. Het klonk prachtig. Ieder-
een bleef even stil staan en gaven 
de groep een verdiend applaus. En 
toen de bel ging mochten de arties-
ten in de dop nog even hun nummer 
afmaken voordat er weer overge-
gaan werd tot de orde van de dag. 
Schoolwerk.. Alleen deze week nog 
en dan is het eindelijk kerstvakantie!
Door Miranda Gommans

del staan. Er zijn twaalf eigen vereni-
gingsbootjes, de Optimist, als een-
mansbootje, waarmee beginners kun-
nen starten, voordat zij een eigen Op-
timist hoeven aan te schaffen. Tevens 
zijn er de RsFeva als tweemanschap-
wedstrijdboot. De lessen worden ge-
geven door eigen leden, die allen de 
diverse daartoe benodigde diploma’s 
hebben. Het seizoen vult zich in met 
tien leszondagen, een speciaal jeugd-
weekend en het jaarlijkse Combi-
weekend, waarbij circa 150 jeugdige 
zeilers op het water zijn. Zeilen is leuk, 
leren zeilen is ook leuk. Mail voor aan-
meldingen en meer informatie naar 
jeugd@wvaalsmeer.
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KNVB 2e klasse
Zaalvoetbalteams Farregat 
en Haarlem in evenwicht
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de KNVB 2e klasse werd 
afgelopen vrijdag 14 december in 
sporthal de Bloemhof voortgezet. 
Het Farregat 1 ontving thuis tegen-
stander Olympia Haarlem 1. Het pu-
bliek zag een temporijk spelbeeld 
en met vlagen hoogstaand zaalvoet-
bal. 
In de tweede helft kwamen de 
Aalsmeerders drie keer op voor-

sprong: 3-2, 4-3 en Edwin van Ma-
ris schoot de 5-4 binnen. Drie minu-
ten voor tijd leek de buit binnen te-
meer omdat een Haarlemmer uit het 
veld werd gestuurd. Het Farregat 
liet de zege echter onnodig ontglip-
pen. Olympia Haarlem drong in een 
tumultueuze slotfase sterk aan en 
doelman Jeffrey Groeneveld moest 
vanwege een belemmerd uitzicht 
capituleren. Eindstand 5-5. 

Poedelprijs voor 
Ed en Piet Schuit
Aalsmeer - Op maandag 10 decem-
ber was de laatste koppelspeelavond 
van dit jaar bij buurtvereniging Oost-
end. Het buurthuis is in de kerst-
week gesloten. Het slechtste koppel 
van deze avond was het koppel Ed 
en Piet Schuit met 3946 punten en 
het beste stel was K. Meekel en C. 
Balder met 5557 punten. Bij het joke-
ren is de hoogste eer behaald door 
Jeffrey Hoekman met 219 punten. De 
eerst volgende koppelspeelavond bij 
BV Oostend is op maandag 7 januari 
vanaf 20.00 uur in gebouw het Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat. De 
zaal gaat open om 19.30 uur.

Ouderensoos 
BV Oostend

Aalsmeer - Het was weer een 
gezellige middag bij de 55 plus-
sers in het Middelpunt. Op de 
eerste plaats is mevrouw Stok-
man geëindigd met 5518 pun-
ten, gevolgd door mevrouw Koot 
met 5452 punten. Bij het rummi-
cuppen behaalde mevrouw de 
hoogste eer, op twee mevrouw 
Verhoeven. De eerstvolgende 
speelmiddag van de ouderen-
soos is op 10 januari in gebouw 
het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat vanaf 14.00 uur. De 
zaal gaat open om 13.30 uur.

Sjoelcompetitie 
in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 10 janu-
ari houdt buurtvereniging Oostend 
de eerste sjoelavond in het nieuwe 
jaar. Er wordt gesjoeld in buurthuis 
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
vanaf 20.00 uur. De zaal gaat open 
om 19.30 uur. Het sjoelen op don-
derdag 13 december is gewonnen 
door Jan Joore met 1915 punten, 
Wim v/d Merbel met 1764 punten, 
Kees Kooyman met 1676 punten en 
Gerda Kooy met 1597 punten.

Jan Alderden 
wint bij Ovak
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 9 ja-
nuari vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. De 
laatste klaverjasmiddag van dit jaar 
was op woensdag 12 december en 
is gewonnen door Jan Alderden 
met 5579 punten, gevolgd door Dirk 
Tromp met 5679 punten en Wil ter 
Horst met 5462 punten.

Wedstrijdzeilen
Boon en Bijl overtuigend 
winnaars Micro Magic
Aalsmeer - Zondag streek  het lan-
delijke Wintercup Circuit voor de 
laatste keer dit jaar in Aalsmeer 
neer  voor een spannende serie 
van tien starts op de Kleine Poel. Er 
werd gezeild vanaf het Poelplein bij 
de Watersport Vereniging Aalsmeer, 
waar Klaas Spaargaren bij de over-
wegend zuidwestelijke wind een 
prachtige in-de-windse baan had 
uitgelegd. Met de radiografisch be-
stuurde 50 centimeter lange Mi-

cro Magic kon daar elke windvlaag 
worden benut en dat was wel een 
vereiste bij de steeds draaiende en 
sterk afnemende wind. Door de gro-
te opkomst werd er in twee groe-
pen gezeild, waarbij na vijf races 
een Gold en een Silver Fleet wordt 
gevormd. Na vijf races was er een 
kopgroep met bijzonder weinig ver-
schil. Aangevoerd door Jan de Best 
uit Heerenveen, voor Elmer Boon 
(Amstelveen), Marcel van der ploeg 

(Portugaal) en Klaas Spaargaren 
(Aalsmeer). Na de lunch moest de 
beslissing vallen. Elmer Boon wist 
zijn leidende positie in het lande-
lijke klassement ’s middags op-
nieuw met een overwinning te ver-
stevigen. Marcel van der Ploeg werd 
knap tweede en hield daarmee Jan 
de Best, die ’s ochtends zeer goed 
had gevaren maar ’s middags voor-
al in de laatste race wat moest toe-
geven, toch nog achter zich. Klaas 
Spaargaren werd fraai vierde. In de 
Silver Fleet stond de Aalsmeerder 
Frans Bijl bij het ingaan van de mid-
dagraces al eerste. Met een knappe 
serie van 5, 1, 4, 2 en 1 verstevigde 
hij zijn totaalplek andermaal. Vooral 
bij de afnemende wind had hij ho-
ge bootsnelheid, waarmee hij bij de 
bovenboei de lastige winddraaiin-
gen  en momenten van ‘even geen 
wind’ goed wist te benutten. Met 
4 punten verschil werd Joost Oos-
ting uit Lemmer tweede, derde werd 
Wyb Peiksma (Lemmer) en vierde 
Cees van Rooyen (Rotterdam).  De 
wedstrijdzeilerij in de open een-
heidsklassen, ‘de grote broers’, heeft 
even een winterstop. Maar met de 
Micro Magic kan vanaf de wal wor-
den doorgezeild zolang er geen ijs 
ligt. Het Wintercup circuit zeilt ko-
mend weekend door in Friesland. 
Surf voor alle informatie en foto’s 
naar www.micormagic.nl .

Theo van Mierlo.

Schaatsen
Menno Kramer tweede bij 
Gewestelijk Kampioenschap
Rijsenhout - Menno Kramer van 
IJsclub De Blauwe Beugel is afge-
lopen weekend knap tweede ge-
worden bij het Gewestelijk kampi-
oenschap supersprint in Alkmaar 
(2x 100 meter en 2x 300 meter). Het 
Challenge Schaatsteam waar Men-
no voor uitkomt was zo al met al be-
hoorlijk succesvol met drie podium-

plaatsen en negen persoonlijke re-
cords. Menno werd tweede bij de 
junioren A, ondanks een val op de 
eerste 100 meter en Tamara Goos-
sen eindigde net naast het podium, 
zij werd vierde. Voor de ijsclub kwa-
men ook nog Erik Kramer en William 
Koole in actie, met voor Erik een pri-
ma tiende plaats en een persoonlijk 

Menno Kramer (links) op het podium van het Gewestelijk Kampioenschap 
Supersprint.

record op de 300 meter, helaas voor 
William een DQ op de eerste 300 
meter, maar een mooie revanche en 
een persoonlijk record op de twee-
de 300 meter. Afgelopen donder-
dag werden nog drie mooie nieuwe 
clubrecords bij de Heren Senioren 
gereden door Jasper van Tol tijdens 
een langebaanwedstrijd in Thialf. 
Het waren drie persoonlijke records 
op afstanden waar hij zelf ooit al de 
snelste clubtijden had gerealiseerd 
in 2007 en 2009; de 500 meter, 1500 
meter en 5 kilometer. Jasper reali-
seerde donderdag een mooie reeks 
van respectievelijk 40.43, 1.58.52 en 
6.55.97. Tenslotte de afgelopen week 
nog veel andere wedstrijden. Naast 
het GWK Supersprint, waren er ook 
nog een pupillenwedstrijd met daar-
in de wat minder vaak gereden 700 
meter, en was er tevens een jeugd-
marathon op zondagavond. De pu-
pillenwedstrijd resulteerde in drie 
keer een flink verbeterd persoonlijk 
record voor Igor Baars, 
Luke Kooij en Onno Zonneveld. Bij 
de jeugdmarathons was er een goe-
de pupillen-opkomst met bij de Pu-
pillen C: Onno Zonneveld 5e, Ig-
or Baars 11e (met val), Oscar Baars 
13e en Dian van Staveren 14e, de 
Pupillen B; Luke Kooij 4e en bij de 
Junioren C Erik Kramer op de 3e 
plaats. Om alle uitslagen in detail te 
bekijken of om meer informatie over 
de IJsclub De Blauwe Beugel te vin-
den wordt verder verwezen naar de 
website van de club: www.ijsclub-
deblauwebeugel.nl

Korfbalcompetitie
VZOD blijft hekkensluiter
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
reisden VZOD  1 en 2 af naar Spij-
kenisse waar Olympia is gehuisvest. 
VZOD, met maar 2 punten op de 
laatste plaats in de competitie, was 
er veel aan gelegen om het punten 
aantal te verdubbelen. Voordat de 
formatie van Frits Visser haar kun-
sten ging vertonen beet VZOD 2 de 
spits af tegen het tweede van Olym-
pia. Veel valt hier niet over te zeg-
gen; de uitslag zegt genoeg,  16-5 
voor de thuisploeg. Zou dit de inspi-
ratie geven voor het eerste om het 

beter te willen doen? De eerste helft 
gaf VZOD goed partij en nam met 
Olympia om en om een voorsprong 
van maximaal 1 punt. Olympia wist 
met een voorsprong van 9-8 de rust 
te bereiken. Het vlaggenschip uit 
Kudelstaart rook zijn kans, nog 30 
minuten spelen zoals in de eerste 
helft en VZOD zou zijn puntentotaal 
kunnen verdubbelen en tevreden de 
lange reis naar huis kunnen maken. 
Het zou anders uitpakken;  tot 10-10 
bleven de Kudelstaarters de Spijke-
nissers dicht bij elkaar, toen raakten 

Josine Verburg maakte aardig wat 
doelpunten.

Nieuw NJK Limiet voor 
Fabienne Vork van Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
hebben 7 zwemsterren van Ocea-
nus aan de limietwedstrijd meege-
daan om hun tijden aan te scher-
pen of een limiet te behalen voor het 
NJK dat word gezwommen in juni 
2013. Giulia Corsi zwom de 100 me-
ter schoolslag en de 200 meter wis-
selslag waarbij zij haar persoon-
lijk record verbeterde in een tijd van 
2.57.41. De zusjes Ebbinge zwommen 
ieder drie afstanden. Isaa haalde op 
de 50 meter vrij een persoonlijk re-
cord in 32.25. Zo ook zwom zij de 100 
vrije slag in 1.09.38 en de 200 vrije 
slag in 2.31.23. Luca behaalde twee 
persoonlijke records op de 200 vrije 
slag 2.22.38 en de 200 meter wissel-
slag 2.42.10.  Haar 400 vrije slag werd 
geklokt op 5.24.41. Bart Sommeling 
had ook drie afstanden op zijn pro-
gramma staan. De limieten zijn zeer 
scherp in zijn leeftijdscategorie. He-
laas lukte het hem niet, maar hij 
zwom wel drie prachtige  persoon-
lijke records op de 200 vrije slag in 
2.09.34, 400 vrije slag in 4.37.77 en 
de 200 wisselslag in 2.24.89. Tho-
mas Verouden moest op de 400 vrije 
slag en de 200 wisselslag uitkomen.  
De 400 vrij knalde hij een prachtige 
persoonlijk record eruit 4.24.97. Em-
ma van Zanten verscherpte haar tijd 
op de 100 rugslag in 1.19.21. Fabien-

ne Vork had zich ingeschreven voor 
de 200 wisselslag waar zij al een li-
miet op heeft voor het NJK. Maar de 
200 vrije slag was haar belangrijk-
ste afstand, want daar wilde ze heel 
graag een limiet voor halen.  Het is 
gelukt de limiet behaalde zij in een 
prachtige tijd van 2.16.85.  Kortom 
haar derde  limiet is binnen voor het 
NJK. Ook werd afgelopen zondag 
gezwommen in Nieuw-Vennep. 
Tijdens het driekamp zijn door Ocea-
nus zwemmers weer vele persoonlij-
ke records verbroken. Amber Celie 
verbrak zelfs een clubrecord in haar 
leeftijdscategorie op de 200 wissel-
slag in 3.15.03. Acht zwemmers wis-
ten hun persoonlijke record met zelfs 
meer dan 110% te verbeteren. Roan 
van Bakel zwom de 50 rug in 34.89. 
Ook wist Lulu-May Verbeek haar 
persoonlijke record te pakken op de 
50 meter rug in 38.05. Femme Bol 
zwom 50 meter school in 54.68,  Se-
bastian van der Born knalde door het 
water en verbeterde zijn 100 rug in 
1.31.41. Gijs Hockx ging voluit op de 
100 vrije slag en kwam op een mooie 
verbetering 1.33.40.  Anouck Ramd-
janamsingh  verbeterde dik haar 
50 meter schoolslag in 47.13. Luuk 
Scheuer tot slot behaalde de groot-
ste persoonlijke verbetering  op de 
50 meter schoolslag in 54.30.

Preteen intermediate team 
Nederlands kampioen twirlen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
15 december vonden de Neder-
lands kampioenschappen twirl voor 
de teams plaats in het topsportcen-
trum in Almere. Het was een groot 
evenement met maar liefst 800 deel-
nemers en meer dan 100 teams. Het 
Preteen intermediate team bestaan-
de uit Cynthia, Yvette, Imca, Solenne, 
Selina en Kim werden omgetoverd in 
hun surprise jurkjes. Zij kwamen uit 
in de categorie Preteen intermedia-
te. Vervolgens was het junior  inter-
mediate team aan de beurt. Nikkie, 
Eefke, Yosra, Alicia, Suzanne, Am-
ber, Manon en Lisa kwamen als der-
de team uit in hun categorie. Het ju-
nior  intermediate team heeft uitein-
delijk brons gewonnen en mocht de 
beker en medailles in ontvangst ne-
men. Het Preteen intermediate team 
mocht het hoogste podium bestijgen 
en won goud, dus Nederlands Kam-
pioen! Voor de solisten Selina, Solen-
ne en Kim was het zondag vroeg op-
staan want zij mochten aantreden bij 
de voorrondes van het NK twirlen in 
Den Haag. Dit was tevens de eerste 
ronde van het NK voor de kampi-

oensklasse. In de categorie Preteen 
intermediate mochten de twirlsters 
van SV Omnia 2000 het tegen totaal 
13 deelnemers en elkaar opnemen 
met het onderdeel 1-baton. Solenne 
beet het spits af en liet een super-
sterke routine zien met slechts 1drop. 
Ook Selina liet een keurige routine 
zien met 3 drops. Kim kwam als laat-
ste in actie voor SV Omnia 2000. Ver-
volgens mochten Selina en Kim uit-
komen in de Preteen kampioensklas-
se met het onderdeel duo Twirling. 
Selina en Kim lieten een mooie rou-
tine zien, heel beheerst en slechts 3 
drops. Na de pauze was het tijd voor 
Selina en Solenne in te trainen voor 
hun rhythmic twirl. Ook hier kwamen 
ze uit in de Preteen kampioensklasse 
en telt de eerste ronde mee voor de 
einduitslag op het NK. Solenne pak-
te de jury in met haar muziek van de 
Westside story en liet een mooie rou-
tine zien. Selina sloot op muziek ‘The 
girl in 14G’ de dag fraai af met een 
mooie show. Bij het onderdeel 1-ba-
ton is Solenne knap tweede gewor-
den, gevolgd door Selina op de der-
de plaats en Kim werd zevende. De 

V.l.n.r. achter Selina, Solenne, Kim, Cynthia, Imca, Eefke, Nikkie, amber, Alicia, 
Yosra, Lisa, voor vlnr Yvette, Suzanne en Manon.

beste tien mogen door naar het NK 
Twirl in januari, dus alle drie zijn ze 
erbij! Met duo Twirling zijn Selina en 
Kim heel knap eerste geworden, dit 
biedt een mooie uitgangspositie op 
het NK Twirl. Met solo rhythmic twirl 

werd Selina zesde en Solenne vierde 
in de Preteen kampioensklasse. Nu 
eerst de kerstvakantie en dan weer 
hard trainen voor het NK op 12 en 
13 januari in sporthallen Zuid te Am-
sterdam. 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Victorie voor Victorrr
Kudelstaart - Op de afgelopen 
speelavond van de Poel’s Eye vond 
een (tijdelijke) wisseling van de 
wacht plaats. Ilona Bak won niet 
alleen, na drie jaar en drie verlo-
ren finales, eindelijk weer eens een 
speelavond, ook pakte zij de koppo-
sitie van de ranglijst. Erik Jan Geel-
kerken pakte ook een hoop pun-
ten door de halve finale te berei-
ken én de hoogste uitgooi van de 
avond te werpen met 157. Erik Jan 
steeg hierdoor ook, en wel naar de 
tweede plaats in de stand. De af-
wezige Danny Zorn werd zodoende 
het slachtoffer van hun dadendrang 
en zakte naar de derde plaats. Voor 
hem geldt nu alarm code oranje. Dit 
was ook de kleurcode die de weer-
mannen meegaven op de afgelopen 
speelavond. Hierdoor was sprake 
van een lagere opkomst dan gemid-
deld. Maar terwijl buiten de vorst toe 
sloeg, steeg de temperatuur in het 
Dorpshuis tot grote hoogte. Niet al-
leen Ilona maakte namelijk een glo-
rieuze comeback, ook Marco Cor-
nelisse liet weer eens van zich spre-
ken op het hoogste niveau. Zes sei-
zoenen geleden won Marco Corne-
lisse voor het laatst (voor de vijfen-
twintigste keer). Hoewel Marco de-
ze lijst op de afgelopen speelavond 
dus niet kon uitbreiden, was hij blij 
terug te zijn op het podium én in 
de Top Tien (zesde) Naast Erik Jan 
bereikte ook Danny de Hartog de 
halve finale waarmee hij weer wat 
dichter bij de Top Tien kwam (elf-
de) Het tweede niveau werd gewon-
nen door Davey Monsees, die door 
de behaalde punten steeg naar de 
zevende plaats. Het vierde niveau 
werd gewonnen door Ronald Baars 

waardoor hij in de ranglijst keurig 
op een voorlopige vijfde plaats be-
landde. De darters die op de ze-
vende en achtste plaats belandden 
waren Huib Gootjes en Gilbert van 
Eijk, zij strandden allebei in de hal-
ve finale van het tweede niveau. De 
enige nog niet genoemde Top Tien 
spelers tot nu toe waren Tom Keijzer 
(vierde en afwezig) en Tjitte Miede-
ma (tiende), hij bereikte de kwartfi-
nale van het hoogste niveau. Niet al-
le darters kwamen voor de punten. 
Zij kwamen voor de gezelligheid 
en voor de mogelijkheid om veel 
te darten. Dankzij de vele borden 
en het perfect uitgewerkte vier ni-
veau systeem kreeg iedereen volop 
de kans om te darten. Bijvoorbeeld 
Fred Wilde jr. en Victor van Schie. In 
de stand zijn zij niet geïnteresseerd, 
maar Fred stond, bij zijn tweede op-
treden, voor de tweede keer op rij in 
een finale. Op de vorige speelavond 
nog op het vierde niveau, nu sloeg 
hij een niveau over en belandde in 
de finale van het tweede niveau. He-
laas verloor hij ook deze keer. Victor 
daarentegen won knap de finale van 
het derde niveau van Rick Fransen. 
Victor kon weer meerdere keren de 
kreet Victorrr slaken na een score 
van 100 punten. Voor zowel Victor 
en Rick was het hun tweede finale 
van dit seizoen. 

De volgende speelavond is morgen, 
vrijdag 21 december, in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Of u nu voor 
de gezelligheid, de prijzen of de 
punten komt, u bent van harte wel-
kom. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. 

Rick (links) naast winnaar Victor.

de VZOD-ers het spoor even bijs-
ter en Olympia maakte hier dank-
baar gebruik van. Een kleine ver-
slapping van VZOD/vdBoon zorg-
de in 9 minuten tijd voor 4 punten 
achterstand; 14-10. Na deze ver-
slapping ging VZOD weer scoren, 
maar ook Olympia scoorde mee.  Na 
15-13 werd  het 16-13 en uiteinde-
lijk 16-15. Eén punt te kort voor een 
puntje en dus met lege handen naar 
huis.Teleurgesteld was coach Frits 
Visser na de wedstrijd wel. Dichtbij 
de punten, maar ondanks het ver-
lies goed gespeeld, iets dat vertrou-
wen geeft voor de komende wed-
strijden waar zeker punten gepakt 
moeten worden. Kijk voor meer in-
fo op www.vzod.nl. 
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Richard Schuil op NK Beach
Aalsmeer - Beachvolleyballer Ri-
chard Schuil heeft zich ingeschre-
ven voor de NK Beach Aalsmeer 
2013! Samen met gelegenheids-
partner Jeroen Vismans zal hij strij-
den voor de titel NK Indoor Beach 
in Aalsmeer. Vaste partner Reinder 
Nummerdor moet de NK Beach la-
ten schieten vanwege een verblijf in 
het buitenland. Meervoudig Olym-
pisch deelnemer, Europees- en Ne-
derlands kampioen Schuil heeft 
goede herinneringen aan Aalsmeer. 
In 2011 en 2012 wist Schuil met res-
pectievelijk Jon Stiekema en Rein-
der Nummerdor het indoor toer-
nooi op zijn naam te schrijven. Ri-
chard Schuil en Jeroen Vismans zijn 
als eerste geplaatst en worden ge-
volgd door Nederlands Kampioenen 
2012 Alexander Brouwer en Rob-
bert Meeuwsen die als tweede ge-
plaatst zijn. Jon Stiekema en Chris-
tiaan Varenhorst, alsmede Emiel 
Boermsa en Sven Vismans zullen 

spelen op het NK. Ook oud Neder-
lands Kampioen Richard de Kogel 
doet na lang blessureleed mee aan 
het NK Beach Aalsmeer. Hij speelt 
samen met Marco Daalmeijer. Bij 
de dames staan Jolien Sinnema 
en Rimke Braakman als eerste ge-
plaatst. Jantine v/d Vlist en Marloes 
Wesselink zijn als tweede geplaatst. 
Rebekka de Kogel Kadijk maakt na 
haar zwangerschap haar rentree op 
het NK in Aalsmeer en speelt sa-
men met Laura Bloem. Sanne Kei-
zer en Marleen van Iersel spelen 
niet op het NK Beach. Sanne Keizer 
is wel aanwezig en verzorgt op zon-
dag een speciaal kinderprogramma. 
Hierbij wordt aandacht gevraagd 
voor stichting Hartekind en is er 
een veiling met Olympische artike-
len. De NK Beach Aalsmeer wordt 
gespeeld van 4 tot 6 januari in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Surf voor informatie en het volledi-
ge programma naar www.beach.nl.

Funny Horse blij met donatie 
Aalsmeer - Op donderdag 6 de-
cember zijn op het hoofdkantoor 
van Schiphol Group de donaties uit-
gereikt aan verenigingen die een 
aanvraag hadden gedaan bij het 
Schipholfonds. Paardensportvereni-
ging Funny Horse bestaat in 2013 
alweer 25 jaar en organiseert regel-
matig K.N.H.S. wedstrijden tijdens 
het outdoor seizoen. Hiervoor is de 
aanschaf van een Z-ring van 20 bij 

60 meter noodzakelijk. Een dure 
aanschaf wat de vereniging zelf niet 
kan betalen. Een bedrag van 3.715 
euro is door het Schipholfonds ge-
doneerd. Hierdoor kan Funny Hor-
se ook de Z en ZZL rubrieken blij-
ven uitschrijven. Op zondag 20 sep-
tember 2013 vindt het jubileum-
concours plaats waar alle leden en 
KNHS leden van andere vereniging 
voor uitgenodigd worden.

Er is nog plek!
Bewegen voor Ouderen 
Aalsmeer - Steeds meer mensen 
blijven tot op latere leeftijd actief. 
Sporten is gezond en draagt bij 
aan een goede gezondheid. Wie 
regelmatig sport, herstelt sneller 
na kwaaltjes. En sporten in een 
groep kan ook heel gezellig zijn.  
Vita zal ook in het nieuwe jaar 
weer bewegingscursussen aan-
bieden in verschillende wijken in 

de gemeente. De lessen duren een 
uur, er wordt 3 kwartier gegymd en 
een kwartier koffie gedronken. Er 
is nog plek! Lijkt het u leuk? Kom 
dan een keertje kijken wat u ervan 
vindt en misschien gaat u wel met-
een meedoen. Voor meer informa-
tie en/of opgave kan contact op-
genomen worden met Vita via 
0297-323138 of 0297-344094. 

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Veel goals bij Lemo’s
Kudelstaart – Tijdens de zevende 
speelronde van de ZABO zaalvoet-
bal competitie werd er weer fana-
tiek gestreden om de punten. Plaats 
van strijdtoneel was ditmaal de 
Proosdijsporthal en de vijf wedstrij-
den werden uitstekend gearbitreerd 
door de scheidsrechters Klaas Boe-
kel, Mike van Miltenburg en Peter 
Meyer. Zaterdagavond 15 december 
ging de openingswedstrijd tussen 
Amsec Beveiliging en Polish Shoo-
ter. Dit seizoen boekte Amsec Bvei-
liging slechts één overwinning en 
ook nu moest het team een nieuwe 
nederlaag incasseren. Polish Shoo-
ter bleek te sterk en won de partij, 
enigszins geflatteerd met 10-1. De 
tweede wedstrijd kreeg een iden-
tieke uitslag als het eerste duel. FC 
East Europe trad aan tegen het team 
van Pottenshop en won met de rui-
me cijfers van 10-1. De derde wed-
strijd van het avondje ZABO was de 
ontmoeting tussen LEMO en LEMO 
Gaat Los. Deze match was een stuk 
spannender dan de voorgaande du-
els. LEMO bouwde in de eerste helft 
een 7-2 voorsprong op. In de twee-
de helft wist LEMO Gaat Los knap 
terug te komen tot 8-6. Drie minu-
ten voor het einde gaf het score-
bord 10-8 aan. LEMO Gaat Los cre-
eerde in de slotfase nog meerdere 
kansen maar een gelijkspel uit het 
vuur slepen lukte net niet. De jon-

gens van LEMO Gaat Los gunden 
de drie wedstrijdpunten aan hun ei-
gen sponsor: 10-8 dus voor LEMO. 
Koploper Piller Sport had een stug-
ge tegenstander in Odido. In de eer-
ste helft kon het publiek slechts één 
doelpunt bewonderen. Bij de stand 
van 1-0 had de ploeg van Odido 
grote pech. Een harde inzet caram-
boleerde op miraculeuze wijze via 
beide doelpalen het veld weer in. De 
Kudelstaarters liepen in de tweede 
helft uit en er ontstond een marge 
van drie goals. Uiteindelijk kon Piller 
Sport de wedstrijd makkelijk uitspe-
len en stopte de teller bij 5-1. Voor 
Piller Sport scoorden Tygo, Sjaak 2x 
en Jordy van Gelderen 2x. Op voor-
hand was het slotduel van de zeven-
de speelronde de meest spraakma-
kende en dit betrof Choekies Hair-
salon tegen Heemhorst Watersport. 
Tijdens de wedstrijd bleven bei-
de ploegen dichtbij bij elkaar en de 
punten werden tenslotte netjes ge-
deeld, einduitslag: 4-4. 
Stand na ronde 7: Piller Sport 7-19 
LEMO 7-15, FC East Europe 7-14, 
Choekie’s Hairsalon 7-12, Polish 
Shooter 7-10, Heemhorst Water-
sport 7-9, Odido 7-9, LEMO Gaat 
Los 7-8, Amsec Beveiliging 7-3, Pot-
tenshop 7-0. De ZABO competitie 
wordt hervat in het nieuwe jaar op 
zaterdag 12 januari met de 8e ronde 
in sporthal de Bloemhof. 

Schaakcompetitie
Winst en verlies voor SCA
Aalsmeer - Het eerste en het twee-
de team van Schaakclub Aalsmeer 
mochten deze week spelen. Waar 
SCA 2 het dit jaar verrassend goed 
doet, moet het vlaggenschip alle zei-
len bijzetten. SCA 1 wist vorige wed-
strijd echter wel te winnen, dus de 
vorm leek terug. Het tweede speel-
de donderdag thuis tegen Het Wit-
te Paard uit Haarlem. Het werd een 
doldwaze wedstrijd. Een vliegen-
de start dankzij Huug Jansen die 
een dame won. Hans Pot vergro-
te de score door een nette remise, 
gevolgd door een vol punt van Koen 
Beentjes, die zoals wel vaker eerst 
minder stond maar daarna zijn te-
genstander tot een foutje wist te ver-
leiden. Helaas konden Ron Klinkha-
mer en Gerrit Harting dit keer geen 
punten bijschrijven, zodat de wed-
strijd met 2,5-2,5 de beslissende fa-
se inging. Het leek een gelopen race, 
want Jan Brugge stond overwegend, 
Peter Verschueren ongeveer gelijk 
en Arie Spaargaren een gezonde pi-
on voor. Toen sloeg het noodlot toe 
en ging het helemaal mis bij Jan. Hij 
moest eerst een toren offeren om 
te voorkomen dat zijn tegenstander 
een pion tot dame promoveerde en 
daarna ook nog een loper. Ook Arie 
leek niet verder te komen. Maar de 
mannen rechtten de rug. Arie won 
een stuk en de partij in de aanval, 
terwijl Jan met een stuk en een toren 
minder alsnog remise wist te maken. 
Dat Peter daarna wellicht nog had 
kunnen winnen in plaats van remise 
maakte daarna niet meer uit: 4,5-3,5! 
SCA 1 verging het zaterdag heel wat 

slechter. Tegen de jeugdige talenten 
van Santpoort 2 konden de mannen 
geen potten breken. Rik Konst wist 
netjes te winnen en Theo Hendriks 
speelde een verdienstelijke remise, 
net als Elham Wasei, die zijn onver-
zettelijkheid toonde. Vincent Jong-
kind leek te gaan verliezen, maar 
miste aan het einde misschien zelfs 
nog wel de winst en moest berusten 
in remise. Helaas bleken zowel Piet 
Geertsema en Willem Hensbergen 
niet in topvorm en was de nul hun 
deel. Dat was ook de score van Pe-
ter Buis, die eerst zijn tegenstander 
overrompelde, net niet wist te sco-
ren en vervolgens zelfs nog verloor. 
Mooiste partij was echter van Huup 
Joosten. In een waar titanengevecht 
offerde zijn tegenstandster beide to-
rens om tot dame te kunnen promo-
veren. Huup had het echter goed 
gezien en hield met zijn twee torens 
de dame keurig in bedwang: remise. 
Door dit 3-5 verlies blijf SCA 1 in de 
onderste regionen en blijft het vech-
ten voor lijfsbehoud. 

Partijen interne competitie, ronde 
vijftien: 
Clemens Koster - Rik Könst  0-1   
Abdul Wasei - Vincent Jongkind  0-1   
M Hogenboom - M Steinhart  ½-½   
Jan v. Willigen - Jan v/d Laarse  1-0   
Gerard Verlaan - Tom v/d Zee  ½-½   
Wim de Hertog - Fred Buskermolen  1-0   
Cees Verburg - Gerard van Beek  1-0   
J v. Staaveren - H Raadschelders  0-1   
Joep v/d Geest - Richard Piller  0-1   
Jurgen v/d Zwaard - Peter d. Jong  1-0   
Rob van Haaften - Theo Baars  1-0   

Staand van links naar rechts: Jessica de Haan, Paula Jansen, Fallon Scholte, 
Lisanne Millenaar en Lisa Schouten. Voor: Melissa Hartog en Lisanne Kluft.

Promotie naar 1e klasse in jeugdcompetitie

Volleybalsters kampioen!
Aalsmeer - De meiden van Oradi/
Omnia MB1 zijn woensdag 12 de-
cember kampioen geworden van de 
eerste seizoens-competitie van dit 
jeugd volleybal-seizoen. Een bijzon-
der knappe prestatie van de dames, 
want ze hebben alle wedstrijden ge-
wonnen, tegen vaak ook hele goede 
en bekende tegenstanders. Oradi/
Omnia MB1 was daardoor al kampi-
oen voordat de competitie helemaal 
afgerond was. De laatste wedstrijd, 
afgelopen zaterdag 15 december, 
stond dus een beetje in het teken 

van de huldiging in de Proosdij-
hal, maar werd desalniettemin ook 
met 4-0 gewonnen. Oradi/Omnia 
MB1 is een bijzonder team, omdat 
het grootste deel van deze groep al 
sinds de mini’s  bij elkaar zijn. Naast 
het mini-team zijn er nog een aantal 
zeer goede speelsters bijgekomen, 
die zeer zeker aan het team en het 
kampioenschap hebben bijgedra-
gen. Het Oradi/Omnia MB1 eerste 
jaars meisjesteam promoveert nu 
naar de eerste klasse in de jeugd-
competitie.

Tristan en Owen winnen op 
crosscompetitie Amsterdam
Aalsmeer - Zaterdag 15 december 
vond de inhaalwedstrijd van de Am-
sterdamse cross competitie bij Ulys-
ses plaats. Tristan Geleijn won op-
nieuw zijn wedstrijd bij de jongste 
jeugd. Van de negen gereden wed-
strijden wist hij er al acht te winnen! 
Onbedreigd staat hij aan de lei-
ding in het tussenklassement. Broer 
Owen reed  achter Victor Broex (de 
Amstel) naar de tweede plaats en 
deze jongens staan gedeeld aan de 
leiding. Bart de Veer (nieuwelingen) 
reed naar de vijfde plaats.  Zijn va-
der Gerard de Veer eindigde op de 
twaalfde plaats bij de 50+. Zon-
dag 16 december stond een mooie 
wedstrijd op het parcours van Slo-
ten bij Olympia op het programma. 
Konden de renners op zaterdag al-
les fietsen, zondag moesten ze toch 
wel een paar keer van de fiets af. 
Twee boomstammen waren in de 
cross opgenomen. Tristan Geleijn 
werd wederom winnaar bij de jong-
ste jeugd. Bij de oudste jeugd was 
het enorm spannend. Owen reed 
naar de tweede plaats en staat met 
minimale voorsprong aan de leiding 
in het tussenklassement. Bij de da-

mes/nieuwelingen reden de ren-
ners relatief dicht bij elkaar. Een 
aantal kreeg materiaalpech. Bart de 
Veer eindigde als eerste nieuweling, 
maar moest dame Julia Evers (de 
Amstel) voor laten gaan. Volgend 
weekend is de laatste wedstrijd van 
de Amsterdamse cross competitie.

Clubcross
Wim Veenboer had een mooi, maar 
zwaar crossparcours uitgezet op de 
wielerbaan op sportpark Randhoorn 
in Uithoorn. Er verscheen weer wat 
meer jeugd aan de start. Ook een 
aantal BMX leden heeft ontdekt dat 
cyclocross een prima manier is om 
de conditie op peil te houden. 8-9 
jaar: 1. Sem Knook, 2. Alec v.d. Mast, 
3. Jeffrey Zwart, 4. Ferdi Cevahir.
10-11 jaar: 1. Ian v.d. Berg, 2. Maar-
ten v.d. Mast, 3. Flip v. Walraven. 12-
14 jaar: 1. Lorena Wiebes, 2. Roberto 
Blom, 3. Lars Wiebes, 4. Tom Koud-
staal, 5. Styn Ruijter (D.N.F.). 40-: 1. 
Sven Wiebes, 2. Roy Zwart, 3. Bart 
van Montfoort. 40+: 1. Frans v. Hee-
teren, 2. Cock Fangman, 3. Marcel 
Versteeg, 4. Renè Wiebes, 5. Wilfred 
Zijerveld, 6. Maarten de Jong.

Om de twee weken op woensdag
5 Km baanloop bij AVA
Aalsmeer - De Florimex 5 kilometer 
baanloop die elke tweede woens-
dag van de maand wordt gehou-
den bij Atletiek Vereniging Aalsmeer 
trok afgelopen woensdag 12 de-
cember geen al te grote opkomst. Er 
verschenen (wellicht vanwege het 
koude weer) slechts 34 deelnemers/
sters aan de start. 
De uitslagen bij de dames waren 
ditmaal als volgt: Els Raap 22:05, 
Ivette Swaar 23:42, Sonja van Zeelt 
24:00 en Sharon Sweijd in 28:56 mi-
nuut. De heren scoorden de volgen-
de tijden: Robert Schrauwen 17:29, 
Brent Pieterse 18:23, Frans Woerden 
19:14, Theo van Rossum 19:32, Fred 
Scholte 19:47, Ruud Steenbergen 
20:10, Michel Vollebregt 20:12, Mark 
Dackus 20:22, Dick Beers 20:27, 
Toon Ligtenberg 20:53, Raymond 
Witteveen 20:55, Jacques Verhoef 
20:56, Henny Buijing 21:22, Robert 
van Susteren 21:26, Gerard Albers 
21:47, Rutger Walstra 21:58, Marco 
Fais 22:32, Patric Smit 22:52, Arnold 
van Velthoven 22:54, Herman van 
‘t Schip 23:01, Jos Snel 23:52, Re-
né de Jong 24:08, Hugo Dullemont 
24:13,  Steven Schroor 24:15, An-
ton Schuurman 24:39, Peter Aker-
boom 24:50, Piet de Boer 26:22 en 
Chris Knook in 27:46 minuut. Er wa-

ren twee uitvallers. De volgende 5 
kilometer baanloop bij AVA wordt 
gehouden op woensdag 9 januari, 
aanvang 20.00 uur aan de Sportlaan 
43a. Kijk voor informatie (bijvoor-
beeld de rondetijden) op de websi-
te van de atletiekvereniging: www.
avaalsmeer.nl.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar 
door wordt er op de woens-
dagavonden gezellig gekaart 
in het Dorpshuis door leden 
van klaverjasclub De Geluks-
vogels. Wie zin heeft om ook 
eens te komen klaverjassen, is 
van harte welkom. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten ver-
deeld. Op 12 december is het 
klaverjassen gewonnen door 
Piet Woerden met 5475 punten, 
op twee Martha Raadschelders 
met 5465 punten en de poedel-
prijs is uitgereikt aan Ria van ’t 
Schip met 3331 punten. 
 

Waterpolocompetitie
Oceanus Jongens winnen 
overtuigend van Reuring
Aalsmeer - De jongens onder 17  
van waterpolovereniging Oceanus 
hadden afgelopen zaterdag  een 
thuiswedstrijd tegen de Reuring. 
Onder begeleiding van coaches 
Wyke Nieuwenhuizen en Dennis 
Reijnders ging Oceanus strijdvaar-
dig het water in. De Reuring was op 
papier gelijkwaardig aan Oceanus, 
maar niks was minder waar. Het 
eerste partje begon aftastend, bin-
nen een halve minuut  wist de te-
genstander 0-1 maken. Snel daar-
na belandde Oceanus in een zelf-
de situatie en kreeg ook een 5 me-
ter schot. Deze werd vakkundig ge-
nomen door Sjors: 1-1. Het spel 
ging over en weer. Zo nu en dan 
werd er slordig gespeeld waardoor 
Oceanus op een achterstand kwam: 
1-2.  Yves-Maurice scoorde 2-2 en 
3-2. En na het eerste partje kwam 
Oceanus op stoom: 4-2 door Bart, 
die de bal prachtig aangespeeld 
kreeg van Kai. Daarna een schitte-
rende aanval. Mike gooide de bal op 

maat aan naar Yves-Maurice en hij 
maakte het mooi af: 5-2. Door goed 
en snel spel profiteerde Oceanus 
van alle kansen die ze kregen: 6-2 
Yves-Maurice, 7-2 Bart, 8-2 Sjors en 
Bart ronde het tweede partje af met 
9-2. In het derde partje bleef Ocea-
nus gas geven en kon de stand uit-
breiden met prachtige acties: Sjors 
maakte er met veel krachtinspan-
ning 10-2 van, Chaddy de keeper 
gooide een perfecte lange bal aan 
op Yves die snoeihard 11-2 scoor-
de en vrijwel gelijk er na ook de 12-
2. Ralph kon met een linke boog-
bal het doel vinden: 13-2. Het laat-
ste partje ging wat stroever, maar 
Oceanus gaf de winst niet meer 
uit handen. Kevin wist er nog 14-2 
van te maken. De tegenstander kon 
toen iets terug doen doordat Ocea-
nus iets minder scherp werd: 14-3 
werd. Sjors knalde met een heerlij-
ke taterbal de stand naar 15-3. De 
eindstand werd uiteindelijk 15-4 
voor Oceanus.  

Handbal eredivisie heren
Winst voor sterk collectief 
spelend Aalsmeer 
Aalsmeer - Vooraf hadden FIQAS 
Aalsmeer (de nummer 6) en Eu-
rotech/Bevo (de nummer 7) even-
veel punten. Winst was dus nodig 
om plaats zes vast te houden. Bo-
vendien waren de Aalsmeerders - 
na vier nederlagen op rij – toe aan 
een goed resultaat. Maar wedstrij-
den tegen Bevo zijn vaak erg span-
nend. Meestal is de winst uiteinde-
lijk voor FIQAS Aalsmeer, al wist Be-
vo eerder in het seizoen wél de uit-
wedstrijd te winnen. 

Tijd voor revanche, dus! Spannend 
werd de wedstrijd eigenlijk geen 
moment, want FIQAS Aalsmeer 
was van het begin af aan de bete-
re ploeg en heeft (op de 0-1 na) de 
hele wedstrijd voor gestaan. Van-
uit een zeer solide dekking waar 
als collectief keihard werd gewerkt 
werd een voorsprong genomen die 
in het vervolg steeds verder werd 
uitgebouwd: van 5-2 via 10-5 naar 
11-8 bij rust. Remco van Dam was 
in de eerste helft prima op schot en 
Jeroen van ’t Hart stond uitsteken te 
keepen. In de dekking was het mid-
denblok, onder leiding van Rodri-
go Huttinga, ijzersterk. In de twee-

de helft zorgden Jimmy Castien en 
Dustin Ligthart binnen drie minuten 
meteen voor een nog ruimere mar-
ge: 14-8. Het werd zelfs 20-12 en 
met nog een kwartier te gaan was de 
wedstrijd toen eigenlijk al gespeeld. 
Eurotech/Bevo, toch wat verzwakt 
door het vertrek van een aantal be-
palende spelers onder wie Ron Kle-
man, kwam er niet meer door. In 
de slotfase kon nog een paar keer 
op de break out worden gespeeld 
na mooie stops van Jeroen van ’t 
Hart en zo werd het uiteindelijk een 
broodnodige en nuttige overwin-
ning behaald door FIQAS Aalsmeer: 
26-18. Een verdienste van het col-
lectief. Trainer/coach René Romeijn 
kon dan ook niet anders dan tevre-
den zijn. “De ploeg was gretiger en 
dat is altijd goed. Het spel kan nog 
beter, maar we hebben nu wel van 
de naaste concurrent gewonnen en 
dat is belangrijk.” FIQAS Aalsmeer 
staat inmiddels steviger op plaats 
zes, en heeft evenveel punten als de 
nummers vier en vijf. Het blijft dus 
spannend in de eredivisie. Komen-
de zaterdag 22 december spelen de 
mannen vanaf 20.00 uur uit bij HA 
R&O in Rotterdam. 




