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2e top
 ½ prijs
geldt ook voor afgeprijsde artikelen!

big l verlaagt de jeansprijzen!
80% van de jeans nergens goedkoper

nieUWste collectie
g-star/pall mall/diesel jeans

79.95/89.95/99.95
*m.U.v. zomercollectie

g-star/diesel/pall mall/jack&jones
ltb/cars/petrol/only/vero moda

big l jeans discoUnt | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177

kerstactie

Prettige feestdagen 
en een succesvol 

2014 gewenst!
uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Dorpsstraat 15
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

WAPEN
VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

Vanaf 1 januari zijn
wij om 16.00 uur

weer 7 dagen
per week geopend

om u gastvrij
te ontvangen.

Wij wensen u gezellige
kerstdagen en een 

prettige
jaarwisseling.

Familie Arkesteijn
en medewerkers

WIJ ZIJN
GESLOTEN 

VAN 23 T/M 31
DECEMBER

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl
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Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

© GAMMA
Lakenblekerstraat 49a 1 | (0297) 32 67 51 | www.gamma.nl

open
zondag 22 december

van 10.00 tot 17.00 uur

GAMMA 
Aalsmeer

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:

Het gemeenteHuis 
is 1e en 2e Kerstdag 

gesloten 
zie ooK pagina 6

0297-327272 | Uiterweg 317 | Aalsmeer
www.verbeekadvies.nl

Voor alle schadeverzekeringen

Een goed verzekerd 2014
begint bij Verbeek Advies

Eerlijk en onafhankelijk uw
zorgverzekering 2014 vergelijken

op www.verbeekadvies.nl

AAnsluiting nieuwe n201 
op de A4 is open

Een historisch moment voor Gemeente Aalsmeer qua veiligheid, leefbaar-
heid en voor de economie. De nieuwe N201 gaat niet meer door het cen-
trum van Aalsmeer, maar direct langs Green Park Aalsmeer en FloraHolland. 
De aansluiting van nieuwe N201 op de A4 is sinds 15 december open. 
Weggebruikers van de nieuwe weg en van de oude N196 moeten nog even 
wennen aan de nieuwe situatie. Daarom laten we de kaart op de achterpa-
gina van deze krant zien wat de mogelijke routes zijn. Voor meer informatie 
kijk op www.N201.info.

Kijk op de achterpagina van deze krant voor de nieuwe routes

VUURWERK
ANNEMIEKE’S AKTIEWINKEL AL 28 JAAR UW ADRES VOOR KWALITATIEF GOED VUURWERK

ZIE BINNENKORT DE SITE VOOR MEER INFORMATIE:

VUURWERKBESTELLING.NL
MACHINEWEG 3 AALSMEER, TEL. 385281

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Jubileumboek: Een boeiend en historisch document

Hulde van de gemeente voor 
125 jarige Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - ‘Van politiek orgaan 
tot vriend aan huis!’ is de titel van 
het jubileumboek van de 125-jari-
ge Nieuwe Meerbode dat afgelo-
pen vrijdag 13 december offi cieel is 
gelanceerd. Onder goede belang-
stelling en veel gezelligheid vond 
in de sfeervol in kerstsfeer gehul-
de burgerzaal van het gemeente-
huis de presentatie plaats in bijzijn 
van het volledige college van burge-
meester en wethouders. “De enige 
en juiste plek om zo’n historisch do-
cument voor het voetlicht te bren-
gen”, aldus directeur en uitgever 
Luuc van der Ouw over de locatie. 
Hij ging in zijn speech in op het idee 
om ter gelegenheid van het 125-ja-
rig bestaan een boek uit te geven. 
“Niemand kent de krant nog uit die 
tijd, wie heeft zich ooit verdiept hoe 
de krant is ontstaan in 1888 en hoe 
verging het de krant daarna?” Aan 
auteur Constantijn Hoffscholte, die 
zo’n zeven jaar bij de Meerbode 
heeft gewerkt, werd opdracht gege-
ven zich in de geschiedenis te ver-
diepen. In het boek is gekozen voor 
een tijdspad uit verschillende opge-
bouwde decennia van het ontstaan 
in 1888 tot de eerste en de tweede 
Wereldoorlog, de jaren veertig tot 
vijftig en zestig tot zeventig en de 
moeilijke periode eind jaren zeven-
tig. Aan bod komen ook de redac-
tie, de directie en het personeel. In 
het boek verder ook aandacht voor 
speciale evenementen in Aalsmeer 

waaraan de Nieuwe Meerbode haar 
medewerking (heeft) verleend in de 
vorm van een ‘eigen’ kranten, zoals 
vroeger de Bloem en Groen Express 
voor de Bloemenvaktentoonstel-
ling en nog steeds de Praambode 
voor de jaarlijkse verkleedtocht op 
het water. “Alles op plezierige wij-
ze verwoord en prettig voorzien van 
beeldmateriaal”, complimenteerde 
Luuc van der Ouw auteur Constan-
tijn Hoffscholte, vormgeefster Jac-
queline Blesgraaf-Scheltens en fo-
tobewerker Peter de Weijer. “Een 
bijzonder boeiend en fraai histo-
risch document. Overigens is de op-
lage beperkt, dus is uw interesse 
gewekt, schaf het aan!” Een compli-
ment gaf hij ook aan burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder. “U heeft zich 
snel ingewerkt en heeft belangstel-
ling in alles wat in Aalsmeer leeft en 
bloeit en ons allemaal boeit. U heeft 
ook al ruim ervaren dat de Nieuwe 
Meerbode diep in de Aalsmeerse 
samenleving is geworteld.” 

En deze uitspraak werd bevestigd 
toen, na de offi ciële overhandiging, 
de burgemeester achter de micro-
foon plaatsnam: “Er is iemand, een 
instituut mag ik wel zeggen, 125 
jaar geworden. Deze jubilaris leef-
de dus in maar liefst drie eeuwen. 
Een prestatie van formaat.” In het 
kort ging Jobke Vonk in op het ont-
staan. “In het vroege voorjaar van 
1888 besloten tien wijze mannen - 
zo ging dat toen nog - dat de tijd 
rijp was voor een eigen partijkrant 
van de ARP in de regio. Onder an-
dere de opa van de latere premier 
Barend Biesheuvel was een van de 
tien mannen. De Nieuwe Meerbode, 
toen nog met ‘de’ ervoor, zou zeven-
tig jaar lang een ARP-partijorgaan 
blijven. In het prachtige boek ‘125 
jaar Nieuwe Meerbode’ kunt u alles 
lezen over de geschiedenis van de 
bode van het eerste exemplaar op 
1 juli 1888 tot nu. Wie zegt dat altijd 
alles duur wordt, komt bedrogen 
uit: Kostte de krant 125 jaar geleden 
10 cent per nummer, tegenwoordig 
is de krant gratis. Met dit bijzonde-
re boek krijgt ons dorp een prachtig 
stuk collectief geheugen in handen. 
Een geschiedenis om te leren ken-
nen. Een geheugen om te bewaren.” 

Bijzondere mijlpaal
Tot slot vroeg de burgemeester di-
recteur Luuc van der Ouw en hoofd-
redacteur Jacqueline Kristelijn naar 
voren. “Luuc van der Ouw is sinds 
1980, eerst nog als mededirecteur, 
later ook eigenaar van de krant, al 

33 jaar aan de krant verbonden. 
Luuc blijft het liefst een beetje op 
de achtergrond, toch is het zijn ver-
dienste dat de krant is uitgegroeid 
tot dé krant van Aalsmeer. Dan Jac-
queline Kristelijn. Zij werkt al 28 jaar 
voor de redactie van de Nieuwe 
Meerbode. Jacqueline coördineert, 
organiseert, schrijft, fotografeert, is 
betrokken bij de opmaak en stuurt 
de medewerkers aan. Een speciale 
vermelding verdient haar werk voor 
de Praambode, de speciale krant 
die al sinds 1991 voorafgaand aan 
de pramenrace wordt uitgebracht. 
Jacqueline kent Aalsmeer van haver 
tot gort. Namens de Aalsmeerse sa-
menleving neem ik hier de vrijheid 
om jullie krant, via jullie tweeën, met 
het speciale Florabeeldje hulde te 
betonen. Het mooie beeld van Flora, 
de Romeinse godin van de lente en 
de bloemen staat in het groot recht 
voor het gemeentehuis op een 8 
meter hoge sokkel. Geef het beeld-
je een mooie plek op de burelen 
van de krant, zodat jullie opvolgers 
er in 2138 nog aan worden herin-
nerd dat ze bij een 250 jaar oud in-
stituut mogen werken.” De overhan-
diging werd feestelijk luister bijge-
zet met een Aalsmeers tintje: Een 
prachtig boeket bloemen voor Luuc 
en Jacqueline voor hun inzet voor 
de Meerbode en voor Constantijn 
voor zijn onderzoekswerk. “De krant 
is op deze manier verworden tot een 
onverbrekelijk deel van de samenle-
ving. Een krant waar Aalsmeer trots 
op kan zijn. Nogmaals van harte ge-
feliciteerd met het bereiken van de-
ze bijzondere mijlpaal”, besloot bur-
gemeester Vonk. 
Eerste exemplaren van het jubile-
umboek 125 jaar Nieuwe Meerbo-
de zijn ook uitgereikt aan oud-bur-
gemeester Joost Hoffscholte en 
verenigingsman Dirk van Leeuwen. 
Met Joost Hoffscholte heeft Luuc 
van der Ouw veel te maken gehad. 
“Onze contacten waren prettig en 
gemoedelijk en als het moest zake-
lijk.” En over Dirk van Leeuwen: “Hij 
vertegenwoordigt met al die ande-
ren de ideale vrijwilliger, ook als het 
gaat om teksten aanleveren voor de 
krant over sportprestaties en ande-
re gebeurtenissen.” Het boek 125 
jaar Nieuwe Meerbode is voor 25 
euro (met bon uit de krant 20 euro) 
te koop bij het Boekhuis in de Zijd-
straat 12 en te bestellen via www.
boekhuisaalsmeer.nl. Elders in deze 
krant meer over de boekpresenta-
tie en de jubileumreceptie met veel 
foto’s.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Nog één krant 
voor de kerst!
Aalsmeer - In verband met 
de kerst verschijnt de Nieuwe 
Meerbode volgende week niet 
op de gebruikelijke donderdag, 
maar komt enkele dagen eer-
der uit. Op maandag 23 decem-
ber wordt de krant voor de laat-
ste maal dit jaar huis aan huis 
verspreid. Advertenties en ver-
halen voor deze editie dienen 
uiterlijk om 12.00 uur deze vrij-
dag 20 december binnen te 
zijn. De eerste Meerbode in het 
nieuwe ‘ploft’ gewoon op don-
derdag 2 januari op de deur-
matten in de gemeente. Deze 
krant wordt nog wel in het ou-
de jaar opgemaakt. Voor de-
ze editie dienen advertenties 
en verhalen uiterlijk om 12.00 
uur op maandag 30 decem-
ber binnen te zijn. Adverten-
ties kunnen gestuurd worden 
naar verkoopaalsmeer@meer-
bode.nl en verhalen naar redac-
tieaalsmeer@meerbode.nl. Voor 
informatie: 0297-341900.

Flora in brons van burgemeester Jobke Vonk voor directeur Luuc van der Ouw en hoofdredacteur Jacqueline Kristelijn.
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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
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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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
 

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:
- Madame Curiestraat: Langharige beige raskat. Groene ogen, grote 

donkere poten. Kruising tussen chincilla en een angorakat. Heet Uck.
- De Werven: Noorse boskat van 7 jaar. Heeft zwart bandje om met een 

magneet.
- Turfstekerstraat: Zwart-witte kater met witte bef en borst. Heet Joris.

Gevonden:
- Mercuriusstraat: Boskat, niet gecastreerd, zwarte rug, witte buik, bef 

en pootjes. Hij heeft een zwarte staart met witte punt.

Waar is de baas 
van deze boskat?
Aalsmeer -Waar is het baasje van 
deze boskat? Het dier heeft een 
zwarte rug, witte buik, bef en po-
tjes en loopt rond in de Mercurius-
straat in de Hornmeer. Wie het dier 
herkent, wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland Zuid 
via 0297-343618.

Vrijdag film in 
het Lichtbaken
Rijsenhout - Op vrijdag 20 decem-
ber wordt in het Lichtbaken de film 
over de beroemde Joodse filosofe 
Hannah Arendt vertoond. In de film 
doet Hannah Arendt verslag van het 
proces tegen de Duitse oorlogsmis-
dadiger Adolf Eichmann. Ze schil-
dert hem af als een gedachteloze 
ambtenaar en spreekt van de ba-
naliteit van het kwaad. Het wordt 
Arendt niet in dank afgenomen. Een 
enorme controverse is het gevolg. 
In een van de laatste scènes legt 
de filosofe in een vlammend plei-
dooi verantwoording af over haar 
werk. De filmavond begint om 20.00 
uur. Adres van het kerkgebouw is 
Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout.

Open huis in het 
nieuw jaar
Aalsmeer - Op 31 december wordt 
geen open huis gehouden in de 
Open Hof kerk in de Ophelialaan. 
De eerst volgende bijeenkomst is 
in het nieuwe jaar, op dinsdag 7 ja-
nuari voor iedereen die zin heeft in 
een gezellige ontmoeting met koffie 
of thee. Aanvang is 10.00 uur.

Riki Stichting en Zonnebloem
Kerstpakket voor ouderen
Aalsmeer - Scholieren van basisscho-
len en vrijwilligers van de Zonnebloem 
bezoeken 16.000 ouderen om hen een 
kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 
16.000 betekenisvolle ontmoetingen. 
Kerst is een feest van samenzijn maar 
juist dan voelen veel ouderen zich een-
zaam en soms zelfs vergeten. In deze 
tijd is het extra belangrijk om warmte 
te brengen bij degenen die het zo hard 
nodig hebben. IJs, sneeuw en kou zor-
gen ervoor dat veel ouderen nu nog 
minder naar buiten kunnen. Hierdoor 
raken zij nog meer in een isolement. De 
Riki Stichting geeft met deze landelijke 
Kerstactie positieve aandacht aan de 
oudere medemens en laat weten dat er 
aan hen wordt gedacht. De Kerstactie 
brengt mensen bij elkaar. Bijna de helft 
van de kerstpakketjes brengen vrijwil-
ligers van de Zonnebloem persoonlijk 
thuis bij zelfstandig wonende ouderen. 
De overige pakketjes brengen leerlin-
gen van 44 basisscholen rond in een 
nabijgelegen verzorgingscentrum en 
bij ouderen in hun privé omgeving. In 

Aalsmeer en Kudelstaart brengen vrij-
willigers van de Zonnebloemafdelingen 
pakketjes rond bij hun gasten. De Riki 
Stichting organiseert 4 keer per jaar ac-
ties voor dezelfde groep ouderen. De-
ze herhaalde aandacht draagt structu-
reel bij aan het verminderen en voorko-
men van eenzaamheid. Een beetje aan-
dacht voor elkaar doet zoveel goed. Wat 
gaat ú deze Kerst doen voor ouderen in 
uw omgeving?

KERKDIENSTEN venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Martijn Piet. Aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Om 16.30u. 
kinderkerstfeest.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Diensten zondag 
om 10u. ds. J.C. Schaeffer uit Nun-
speet en 16.30u. ds. D.H.T. Postuma 
uit Lisse. PKN: Om 19u. Ff zingen fa-
milie kerstzang.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
woor-communieviering met A. Blonk 
en 17u. in Kloosterhof oecumeni-
sche viering met N. Kuiper. Zondag 
10.30u. in Karmelkerk eucharistie-
viering met L. Seeboldt mmv klein 
koor. Om 14u. zondag Poolse dienst 
met Christoff in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst 10u. met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. Viering olv Dop groep.

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.

Kerstdiensten in kerstkrant van 
maandag 23 december.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst. Spreker David 
Bouwman. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. Spreker Jan 
Berger.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Jeannette Noëlhuis. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met Menno 
Hofman.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met dhr. R. 
Hondsmerk uit Dordrecht. Organist: 
H. van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. Th. 
Wegman uit Den Haag. Organist: M. 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-

Zondag 
22 december

Oud Aalsmeer bij OVAK
Aalsmeer - Woensdag 11 december hield de OVAK een thema-
middag over Oud Aalsmeer in buurthuis Hornmeer. Circa 85 leden 
hebben deze middag meegemaakt. De heer Roodenburg heeft dia’s 
vertoond waarbij hij oud en nieuw na elkaar liet zien. Hierdoor kreeg 
men een goede indruk hoe het was en hoe het nu is. De dia bijvoor-
beeld vanaf de Molenvlietkade genomen in 1960 en nu geeft de 
enorme achteruitgang aan van het kassenbestand in Aalsmeer. De 
heer Roodenburg gaf aan graag nog eens terug te komen met weer 
andere dia’s uit zijn grote bestand, waar hij wekelijks aan werkt in 
het gemeentehuis. Grote dank is uitgesproken door de aanwezigen 
en het bestuur voor zijn indrukwekkende vertoning.

Met hulp van stichting FFF en OSA
Vijf medische bedden voor 
ouderentehuis in Shakty
Aalsmeer - In 2012 hebben Lena en 
Ingrid geld ingezameld om de ver-
pleegafdeling van ‘hun’ tehuis voor 
ouderen in Shakty in Rusland te voor-
zien van vijf medische bedden. Dit is 
gelukt, dankzij de verdubbeling van 
de gemeente Aalsmeer via Stichting 
OSA. Een deel van de oude bedden 
bestond nog uit een antiek ijzeren 
gedraaid spiraal. Zo’n bed had oma 
vroeger ook! Helemaal niets mis mee, 
maar deze was niet doorgezakt en er 
stak ook geen ijzerdraad uit. Kort-
om niet fijn voor mensen die aan hun 
bed zijn gekluisterd. Met behulp van 
de broer van Lena (onderhandelaar 
en plaatselijk penningmeester) en de 
directeur van het tehuis zijn er lokaal 
vijf bedden gekocht. Deze zijn verstel-
baar en hebben een ‘papegaai’ zo-
dat je jezelf makkelijk kan optrekken. 
Dankzij de inzet van de directeur en 
Stichting FFF is het leven voor de be-
woners van het tehuis iets beter ge-
worden. Lena en Ingrid zijn altijd van 
mening geweest dat hulp en inzet van 
twee kanten moet komen. Nadat de 
fundering en de ramen met finan-
ciële steun waren opgeknapt, nam 
de gemeente Shakty de verwarming 
voor haar rekening. Daarna hebben 

de inwoonsters een rolstoelvriende-
lijke badkamer en toiletten laten ma-
ken. De gemeente heeft vervolgens 
de vernieuwing van het elektra op 
zich genomen. Langzaam nemen Le-
na en Ingrid nu afscheid van de men-
sen en de directeur van het tehuis. 
Het laatste budget gaat naar afsluit-
bare nachtkastjes en radio/cd-spe-
lers. De stichting FFF wordt dan op-
geheven. Natuurlijk is het niet uit het 
oog uit het hart. Lena en Ingrid willen 
het tehuis blijven helpen, echter meer 
in de privésfeer. Langs deze weg wil-
len zij iedereen bedanken die gehol-
pen heeft om dit doel te realiseren. 
Heel veel dank of zoals ze in Rusland 
zeggen spasiba!

Bestemmingsplan wordt vastgesteld
Opheffing van stichting 
Woonarken in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeenteraad van 
Aalsmeer heeft het bestemmings-
plan Woonarken in Aalsmeer met 
alle onderliggende stukken in eer-
ste instantie in het zogenaamde Be-
raad besproken en zou de stukken 
eind november vaststellen.Daar is 
het door tijdsgebrek nog niet van 
gekomen, maar dat zal waarschijn-
lijk in december van dit jaar gebeu-
ren. Het bestemmingsplan kort sa-
mengevat door het bestuur van de 
stichting Woonarken in Aalsmeer: 
“Het gedoogbeleid wordt voortge-
zet. Mensen die voor 22 juli 2011 il-
legaal in een ark wonen en opge-
nomen zijn in het GBA hebben al-
lemaal persoonsgebonden beschik-
kingen gekregen. Daarnaast zijn er 
in het Beeldkwaliteitsplan eisen op-
genomen ten aanzien van materi-
alen en kleurstelling van woonar-
ken. Datzelfde geldt voor de eisen 
bij nieuwbouw en verbouw. Omdat 
deze zaken in de toekomst spelen, 
valt weinig te zeggen over hoe het 
daarmee zal gaan. Een punt waar de 
stichting sterk op gehamerd heeft, 
is de afmeting van recreatie-arken. 
De verkleining van de maatvoering 

werd op allerlei manieren toegelicht, 
maar uiteindelijk is het slechts be-
doeld om permanente bewoning in 
de toekomst tegen te gaan! Ook dit 
punt zal pas in de verre toekomst 
spelen als arken vervangen moeten 
worden. De grote vraag is hoe het 
met het handhaven zal gaan. Er zijn 
mensen die geen vergunning heb-
ben gekregen en of met hun ark 
moeten vertrekken, dan wel er niet 
in mogen wonen. Hoe de aanpak 
zal zijn is niet duidelijk. Wel is het 
duidelijk dat het in die gevallen wel 
tot procederen zal komen. De stich-
ting ziet het niet als haar taak om 
partij te zijn als het tot handhaving 
komt. De afgelopen jaren heeft de 
stichting op allerlei manieren gepro-
beerd mee te denken, mee te praten 
en veranderingen voor te stellen. De 
gemeente Aalsmeer is duidelijk niet 
gewend burgers en of belangen-
groepen bij zo’n proces te betrek-
ken. Althans daarvan is niets geble-
ken. Nu het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld is dit het moment om de 
stichting op te heffen. Het bestuur 
heeft daartoe in haar bestuursver-
gadering van 9 december besloten.”

Symmetrische opbouw verloren
Herstel komt voor hek van 
Boomkwekerskerkhof!
Aalsmeer - Het Boomkwekerskerk-
hof was na de restauratie weer een 
monument om trots op te zijn. Ou-
de graven met namen van inwoners 
die herinneringen oproepen, een be-
graafplaats die een sfeer van rust 
uitademt en respect vraagt. De storm 
op 28 oktober heeft echter flink huis 
gehouden en behoorlijke scha-
de veroorzaakt. Het Boomkwekers-
kerkhof is gezegend met een scala 
aan oude boomsoorten en ook de-
ze ‘groene kanjers’ verdienen het om 
gekoesterd te worden. De wind met 
code rood dacht daar anders over en 
deed met een ferme stoot een van de 
treurbeuken bij de entree wankelen 
en kantelen. De kolossale boom is 
precies gevallen op een deel van het 
monumentale hek van de begraaf-
plaats. Er zijn herstelwerkzaamhe-
den nodig, dat is wel duidelijk. De-
ze ‘uiting’ van moeder natuur is best 
indrukwekkend, maar het moment is 
nu wel aangebroken om actie te on-
dernemen. Zo mag een ‘totaal mo-

nument’ er toch niet (te) lang blij blij-
ven liggen. Geïnformeerd bij de ge-
meente en er is goed nieuws: Voor 
de uitvoering van de herstelwerk-
zaamheden en het verwijderen van 
de boom zijn voorbereidingen ge-
start. Voor het herstel van het hek-
werk is inmiddels opdracht gegeven 
en worden de werkzaamheden inge-
pland. Het hek zal een periode weg-
genomen worden voor de uitvoer van 
het herstel. Daarna wordt het hek te-
ruggeplaatst. De treurbeuk zal ver-
wijderd worden en deze ‘klus’ wordt 
gecombineerd met andere werk-
zaamheden aan het groen. Er wordt 
naar gestreefd om het hout van de 
boom te verkopen en/of hoogwaar-
dig in te zetten als meubel- en plank-
hout. Heel jammer is wel dat na ver-
wijdering van de boom een gat ach-
terblijft en hierdoor de symmetri-
sche opbouw van de entree van de 
begraafplaats verloren gaat. Hope-
lijk wordt hiervoor nog een passen-
de oplossing gezocht. 









Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Gebruik reGiotaxi amstelland tijdens de 
feestdaGen

Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt 
van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen 
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u 
zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi op eerste of 
tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst een week 
tot minimaal twee dagen van tevoren (dus uiterlijk 22 de-
cember 2013) te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt 
de regel vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 
20.00 uur ’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi 
te rijden op de normale tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. 
Ritten kunt u bestellen via tel. 0900-8998343 (lokaal tarief).

1e en 2e kerstdaG 

Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.

1 januari 

Op 1 januari is het Gemeentehuis gesloten.

telefonische bereikbaarheid

Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december is 
ons callcenter bereikbaar tot 16.00 uur.

GewijziGde afValinzamelinG 

In Aalsmeer zamelt Meerlanden op de volgende vervangende 
dagen het rest- en gft-afval in:
Wijk 1: gft-afval van 23 naar 20 december
Wijk 2: gft-afval van 24 naar 23 december
Wijk 3: gft-afval van 25 naar 24 december
Wijk 3: restafval van 1 naar 2 januari
Wijk 4: gft-afval van 26 naar 27 december
Wijk 4: restafval van 2 naar 3 januari
Wijk 5: restafval van 23 naar 20 december
Wijk 6: restafval van 24 naar 23 december
Wijk 7: restafval van 25 naar 24 december
Wijk 7: gft-afval van 1 naar 2 januari
Vervangende dag papier: 26 wordt 19 december

het colleGe wijst de VolGende twaalf zon- 
en/of feestdaGen aan waarop de winkels in 
aalsmeer in 2014 Geopend moGen zijn

Gebied A; ten oosten van Machineweg:
- 23 maart, 6 april, 13 april, 21 april (2e paasdag), 27 

april, 4 mei, 18 mei, 25 mei, 29 mei, 9 juni, 7 december 
en 14 december.

Gebied B; ten westen van de Machineweg (hieronder valt 
ook Prénatal)
- 30 maart, 21 april (2e paasdag), 27 april, 29 mei (he-

melvaartsdag), 9 juni, 28 september, 30 november, 7 de-
cember, 14 december, 21 december, 26 december en 28 
december.

eVenementenVerGunninG

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening zijn de vergunningen verleend voor:
- Just Ask Jos, N201 Run, 14 december 2013 
 (Z-2013/047573);
- Just Ask Jos, N201 Run, tapontheffing 14 december 2013 
 (Z-2013-49537)
Datum verzending vergunning 10 december 2013
- Lunchroom Marcon, Chrysantenstraat 43, viering van de 

laatste werkdag op 30 december 2013 (Z-2013/060217);
Datum verzending vergunning 17 december 2013
- Santa Run, diverse straten Aalsmeer op 21 december 

2013 van 12.00-17.00 uur; (Z-2013/059734)
Datum verzending vergunning 19 december 2013

officiële mededelingen
19 december 2013

Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openinGstijden balie burGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openinGstijden balie bouwen & VerGunninGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer 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.

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

afspraken burGemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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.

inspreken in het beraad oVer een GeaGendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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.

wet alGemene bepalinGen omGeVinGsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderdijk 542 en 542a (Z-2013/065091), het uit-

breiden van een botenhuis;
- Diverse locaties (Z-2013/063706), het plaatsen 2 mo-

biele tekstkarren;
- Dorpsstraat 92 en 94 (Z-2013/065344), het kamergewijs 

verhuren van de woningen;
- Uiterweg 266 ws2 (Z-2013/065239), het bouwen van een 

botenhuis.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2013/065351), het gedeeltelijk 

slopen van een clubgebouw;
- Oosteinderweg 335, 335a, 337 en 339 (Z-2013/065330), 

het slopen van een bedrijfsruimte met appartementen;
- Uiterweg 266 (Z-2013/064392), het slopen van een kas.

Verleende omGeVinGsVerGunninGen, 
reGuliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Diverse locaties (Z-2013/063706), het plaatsen van 2 

mobiele tekstkarren (verzonden 17 december 2013);
- Turfstekerstraat 61 (Z-2013/058113), het plaatsen van 

een beschoeiing (verzonden 12 december 2013);
- Wissel 12 (Z-2013/049675), het wijzigen van het gebruik 

van woning in kamergewijze verhuur voor in totaal 6 per-
sonen (verzonden 16 december 2013).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

VerlenGinG beslistermijn aanVraaG 
omGeVinGsVerGunninG, reGuliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Mr. Jac. Takkade 21 (Z-2013/052937), het bouwen van 

een trainingsmolen en longeerkraal voor paarden (ont-
vangen 14 oktober 2013);

- Oosteinderweg 232 (Z-2013/054413), het bouwen van 
een woning (ontvangen 22 oktober 2013).

inGetrokken aanVraGen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 187 (Z-2013/016860), het bouwen van een jon-

geren ontmoetingsplek (verzonden 17 december 2013);
- Stommeerweg 13 (Z-2013/047061), het uitbreiden van 

de Carmelkerk (verzonden 17 december 2013).

Geaccepteerde (sloop)meldinG(en)

- Mozartlaan 54 (Z-2013/060626), het verwijderen van as-
best (verzonden 17 december 2013);

- Tartinihof 16 (Z-2013/060587), het verwijderen van as-

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.

serVicepunt beheer en uitVoerinG 
proVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

best (verzonden 17 december 2013);
- Uiterweg 266 (Z-2013/041982), het verwijderen van as-

best (verzonden 12 december 2013).
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

afGekeurde (sloop)meldinG(en)

- Hornweg 159 (Z-2013/060507), het slopen van een wo-
ning (verzonden 11 december 2013).

Afgekeurde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

eVenementen

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

collectes

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ter inzaGe

t/m 23012014 transformatorhuisje aan de Kastanjelaan 2 
(Z-2013/050691) (aanwijzen als gemeente-
lijk monument)

t/m 24012014 Apollostraat 66 (het brandveilig gebruik 
van een dagbesteding); Dorpsstraat 15 (het 
brandveilig gebruik van een hotel); Oostein-
derweg 413a (kennisgeving ontwerpbeschik-
king + vaststelling van hogere waarden van-
wege het wijzigen van een winkelruimte in 
2 appartementen + het wijzigen van een 
winkelruimte in 2 appartementen); Turfste-
kerstraat 20 (het brandveilig gebruik (logies-
functie)).

Taarten bakken en hardloopcursus
Deelname Tahira aan New 
York marathon voor KWF
Aalsmeer - Op 2 november 2014 
gaat Tahira van der Meulen deelne-
men aan de New York marathon. Als 
hardloper is de marathon natuurlijk 
het ultiem haalbare en de New York 
marathon zal voor veel mensen bo-
venaan het lijstje staan. Zo ook voor 
deze Aalsmeerse. Tahira heeft een 
manier gevonden om deze ervaring 
mooier en betekenisvoller te maken. 
Ze gaat de marathon namelijk ren-
nen voor Run For Life en hiermee 
geld inzamelen voor KWF kanker-
bestrijding. Tahira vertelt: “Tien jaar 
geleden is mijn vader overleden aan 
kanker. Het is een ziekte waar veel 
mensen mee te maken hebben ge-
kregen of zullen krijgen in hun le-
ven. Door onderzoek te doen, kan 
kanker eerder worden ontdekt, kan 
de patiënt beter worden behandeld 
en zal het minder grote gevolgen 
hebben. Omdat voor onderzoek geld 
nodig is, heb ik ervoor gekozen om 
mijn marathon in het teken van KWF 
kankerbestrijding te zetten. Hoewel 
2 november 2014 nog erg ver weg 
lijkt, is het avontuur voor mij al be-
gonnen. Ik ben al begonnen met 
trainen. Ook ben ik al begonnen met 
het inzamelen van sponsoring.” De 
Aalsmeerse sponsoren kan op ver-
schillende manieren sponsoren. Er 
kan geld overgemaakt worden op 
rekeningnummer: 5745449 tnv Run 
For Life onder vermelding van: Ta-

hira van der Meulen. Ook kun-
nen taarten bij Tahira besteld wor-
den. “Ik bak allerlei soorten taarten, 
maar ben vooral goed in cheese-
cake, carrot cake, citroen meren-
gue taart, appeltaart en chocolade-
taart. Ook oliebollen of tiramisu zijn 
te bestellen”, aldus de sportieve in-
woonster. Stuur een e-mail naar: ta-
hira105@hotmail.com voor meer in-
formatie en bestellingen. Ten slotte 
gaat Tahira ook een hardloopcursus 
geven. Goede voornemens om weer 
wat meer te gaan sporten? Schrijf je 
dan snel in via bovenstaand e-mail-
adres. Er worden tien lessen voor 
30 euro gegeven. De lessen vinden 
plaats op donderdagavond vanaf 
19.00 uur in Kudelstaart en begin-
nen op 9 januari. 

Rick van der Kroon blijft ambitieus
Matige opkomst Kudelavond
Kudelstaart - Op 14 december or-
ganiseerde Rick van der Kroon voor 
de tweede keer de Kudelavond. 
Van tevoren was de zanger uit Ku-
delstaart druk bezig met de promo-
tie van zijn event via onder andere 
een spandoek, posters, deze krant 
en berichten via Facebook. “De re-
acties van tevoren waren goed, ie-
dereen was enthousiast, maar de 
eindstand was dat de zaal half ge-
vuld was. Een teleurstellende op-
komst natuurlijk, ook al waren de 
mensen die er wel waren hartstik-
ke gezellig en waren de reacties 

goed”, aldus zanger Rick in een re-
actie Op de vraag of er volgend jaar 
weer een Kudelavond komt is hij 
duidelijk: “Natuurlijk! Ik heb 3 jaar 
uitgetrokken om iets neer te zetten 
in Kudelstaart. Ik heb te vaak ge-
hoord dat er te weinig wordt geor-
ganiseerd, ik ben dan ook benieuwd 
naar waar men op zit te wachten. 
Suggesties voor de volgende Kude-
lavond 2014 zijn welkom via info@
rickvanderkroon.nl of de facebook-
pagina!” Foto’s zijn terug te zien op 
www.kudelavond.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Fred de Graaf waarnemend 
burgemeester Amstelveen
Streek - De commissaris van de Ko-
ning in de provincie Noord-Holland, 
J.W. Remkes, heeft na goed overleg 
met een delegatie van de gemeente 
Amstelveen bestaande uit alle frac-
tievoorzitters, de plaatsvervangend 
voorzitter van de raad, de gemeen-
tesecretaris en de griffier, besloten 
mr. G.J. (Fred) de Graaf te benoe-
men tot waarnemend burgemeester 
van de gemeente Amstelveen. 
De huidige burgemeester, mr. Jan 
van Zanen, is met ingang van 1 ja-
nuari 2014 benoemd tot burge-
meester van de gemeente Utrecht. 
Daardoor zal in Amstelveen per 1 ja-
nuari 2014 een burgemeestersvaca-
ture ontstaan. Het is beleid om een 
waarnemend burgemeester te be-
noemen in gemeenten waar het op 
voorhand vaststaat dat de perio-

de waarin er geen burgemeester is, 
langer dan drie maanden gaat du-
ren. De procedure voor de benoe-
ming van een nieuwe burgemees-
ter is inmiddels gestart en de nieu-
we burgemeester zal naar verwach-
ting in juli 2014 worden benoemd. 
De heer De Graaf is sinds 1 oktober 
2013 waarnemend burgemeester in 
de gemeente Bronckhorst. Daarvoor 
was hij van burgemeester van Apel-
doorn, Vught en Leersum. Tevens 
was hij waarnemend burgemeester 
in de gemeenten Helvoirt en Uden-
hout. Vanaf 2003 tot heden is hij lid 
en van 2011 tot 2013 was hij voor-
zitter van de Eerste Kamer der Sta-
ten-Generaal. De heer De Graaf is 
63 jaar en lid van de VVD. De nieu-
we waarnemend burgemeester zal 
per 1 januari 2014 in functie treden.

Kerstmiddag met Zonnebloem
Aalsmeer - De Zonnebloem afde-
ling Aalsmeer beleefde weer een 
zeer gezellige kerstmiddag afgelo-
pen zaterdag in het Anker. Al vroeg 
werd de zaal in kerstsfeer gehuld 
door de vrijwilligers. Om 13.00 uur 
kwamen de eerste gasten al aan, in 
totaal hadden 80 personen een uit-
nodiging gekregen, die ook weer 
door diverse vrijwilligers thuis zijn 
opgehaald. Bij binnenkomst rook 
het heerlijk naar koffie. Deze kerst 
middag is muzikaal opgeluisterd 

door mannenkoor Con Amore. Ie-
dereen genoot van dit optreden, er 
werd natuurlijk vrolijk mee gezon-
gen, vooral met de kerstliederen. 
In de pauze was er nogmaals koffie 
met iets heerlijks er bij. Na de pau-
ze het tweede deel van Con Amo-
re. Natuurlijk was er na het optre-
den ook nog een drankje, waar de 
advokaat met slagroom op nummer 
een staat. Maar de bitterballen gin-
gen er ook goed in. Het was weer 
een heel geslaagde middag.
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Muziek/Film/Theater
T/m 26 december:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Donderdag 19 december:
* Loud: Dance Experience in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
Vrijdag 20 december:
* Live optreden Carlo Punt v/a 
17.30u. en après skiparty met dj Rieg 
v/a 22u. in café de Praam, Zijdstraat.
* Film over filosofe Hannah Arendt 
in het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751 in Rijsenhout. Aanvang: 20u.
* Saxofoonkwartet live in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 21 december:
* Kerstmusical door jongeren 4-12jr. 
in Karmelkerk, Stommerweg v/a 
16u. Open: 15.30u.
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met 
gastdj Johan v/d Polder en Praam-
party v/a 22u. met dj Martijn in de 
Praam, Zijdstraat. 
* The Dynamite Blues Band in The 
Shack, Schipholdijk 253a, Oude 
Meer v/a 21.30u.
* Optreden band Rejected in café 
Sportzicht, Sportlaan v/a 20u.
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
* Favo-film Jop Kluis in Oude Vei-
ling, Marktstraat v/a 20.30u.
* Back in (Christmas) Time in The 
Beach, Oosteinderweg 247a, 21.30u.
Zondag 22 december:
* Kerstconcert Con Amore en Aals-
meers Harmonie in Open Hof kerk, 
Ophelialaan 247. Aanvang: 15u.
* Zangeres Adinda met band in Ou-
de Veiling, Marktstraat, 15.30-18u.
* Zanger Edo live in De Walrus, 
Aalsmeerderbrug v/a 16.30u.
* Kerstmusical in Dorpskerk, Ka-
naalstraat v/a 16.30u.
* Optreden Sonority in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 19.30u.
* Live salsa in The Beach, Oostein-
derweg 247a, 20-01u.
Maandag 23 december:
* Wintercircus in Crown Theater, Van 
Cleeffkade v/a 20u. Tevens show op 
donderdag 2 januari.
Dinsdag 24 december:

* De Hucksters in The Shack, Schip-
holdijk 253a, Oude Meer v/a 22u.

Exposities
Vanaf 15 december:
* Expositie ‘Twee Werelden’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u.
19 t/m 21 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werk van Dik 
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 14 december:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u. 
T/m 5 januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg. Sculpturen en 
schilderijen van Marianne en Hans 
Houtkamp. Open iedere zaterdag en 
zondag 13 tot 17u.
Vanaf 3 december:
* Schilderijen van Jan Faber in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.

Diversen.
Donderdag 19 december:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Kerstmarkt in het Kloosterhof, Cle-
matisstraat van 14.30 tot 17u.
* Sterke verhalen door Mark Zege-
ling in Boekhuis, Zijdstraat v/a 20u.
* Kerstsjoelen in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Vrijdag 20 december:
* Speelavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Kerstkienen bij Supporters vereni-
ging in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.
Zaterdag 21 december:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 9.30 tot 15u.
* Santa Run voor goede doelen 
in Centrum. Start 13u. bij Studio’s 
Aalsmeer, Van Cleeffkade. In Zijd-
straat optreden Dickens Koor en le-
vende kerststal
Zondag 22 december:
* Winkels in Centrum open, 12-17u.

Vergaderingen
Donderdag 19 december:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in 
gemeentehuis, Raadhuisplein. Aan-
vang 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

Discobollen 
‘20 en 30 cm’ 
                         vanaf  € 12,95

Western gitaar
‘Richwood

Diverse 
muzikale cadeau’s 

Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Feesttip:Feesttip:Feesttip:Feesttip:

Kerstkoopje:Kerstkoopje:Kerstkoopje:Kerstkoopje:

   Kleurige ukelule’s

       vanaf  € 29,95€ 95,-

Zaterdagavond in The Shack
Muzikaal vuurwerk met 
The Dynamite Bluesband
Oude Meer - Met vier geweldi-
ge livebands in één week rolt The 
Shack het jaar uit! Zaterdag 21 de-
cember begint het muzikaal vuur-
werk met The Dynamite Bluesband. 
Wesley, JJ en Niels, alle drie ex-le-
den van de succesvolle band Big 
Blind, nog niet zo lang geleden de 
belofte van bluesminnend Neder-
land, hebben begin dit jaar de mu-
zikale koppen weer bij elkaar gesto-
ken. Deze drie veelbelovende jonge 
topmuzikanten hebben de afgelo-
pen jaren zowat op alle podia’s ge-
staan in Nederland. De schrik zat er 
dan ook goed in bij de fans toen er 
besloten werd om te stoppen met 
Big Blind. Maar ze zijn terug! En sa-
men met bassist Renzo van Leeu-
wen zorgen ze voor een nieuwe ex-
plosie in de blueswereld. Dynami-
te Bluesband speelt dirty blues, zo-
als het eigenlijk bedoeld is! Ieder-
een weet gewoon dat de vlammen 
er van afspatten als deze gasten sa-
men muziek maken, want spelen 
kunnen ze! Ervaar tijdens hun optre-
den in The Shack zelf maar hoe de-
ze gasten je van je sokken af blazen 
met hun geheel eigen en energie-
ke benadering. Dinsdag 24 decem-
ber presenteert The Shack de tradi-
tionele Rockin’ X-Mas Eve met de 

Hucksters. Hier wordt door iedereen 
al wekenlang naar uitgekeken. Net 
als vorig jaar in een dampende, vol-
le Shack gaat het weer een spette-
rende kerstavond worden! 

Juke Joints en Coolcast Band
En zaterdag 28 december rolt The 
Shack alvast een beetje richting het 
einde van het jaar met de masters of 
rock rollin’ blues: The Juke Joints! Al 
zo’n 30 jaar is deze geöliede rock ‘n 
roll machine niet meer weg te den-
ken uit de Nederlandse bluesscene 
en in 2012 zelfs verkozen tot bes-
te bluesband van Nederland! En 
op zondag 29 december gaat The 
Shack een succesvol muzikaal jaar 
afsluiten met de Coolcast Band. Een 
heerlijke middag met muzikale me-
lige zottigheid, met Hans Millenaar, 
Piet van Leeuwen en Jack Muller. 

Zaterdag 21, kerstavond 24 en za-
terdag 28 december gaat The Shack 
open om 20.00, aanvang 22.00 uur 
en de entree is 5 euro (7,50 euro op 
28 december) en zondag 29 decem-
ber open vanaf 15.00 uur, start op-
treden om 16.00 uur. Toegang gra-
tis. Voor alle info: www.the-shack.
info. Adres is Schipholdijk 253b in 
Oude Meer. 

Aalsmeers Saxofoon kwartet 
en filmavond in Bacchus
Aalsmeer - Het Aalsmeers Saxo-
foon Kwartet speelt vrijdag 20 de-
cember muziek van Händel, Piazzol-
la en Top2000 hits in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. Het 
Aalsmeers Saxofoon Kwartet werd 
oorspronkelijk gevormd door vier 
leden van de Aalsmeerse Harmonie. 
Nu is het een kwartet met leden van 
verschillende muziekverenigingen 
uit Aalsmeer en omgeving. Nes-
tor Wil Hofman op tenorsax maak-
te nog deel uit van de oorspronke-
lijke bezetting. Hij speelde eerder al 
bariton- en sopraansax in het kwar-
tet. Daniëlle Burgman van Crescen-
do Nieuwveen speelt in deze bezet-
ting sopraansax. Op baritonsaxo-
foon Terry Koek van Muziekvereni-
ging Bovenkerk en op alt Kees van 
Oudenallen van Christelijke Mu-
ziekvereniging Sursum Corda. Het 
Aalsmeers Saxofoonkwartet repe-
teert wekelijks op woensdagavond 
en speelt regelmatig in Aalsmeer 
en omgeving, onder andere in kerk-
diensten. Eén van de bijzondere op-
tredens betrof de begeleiding van 
de dienst van de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer deze zomer op 
een eiland in de Westeinderplas.
Tijdens het optreden in Bacchus 
vrijdag staan drie sets op het pro-
gramma. In de eerste set van acht 

werken, speelt het kwartet klassie-
ke muziek, waarvan vier nummers 
van Georg Friedrich Händel, onder 
andere uit ‘Watermusic’ en ‘Mes-
siah’. In het tweede blok speelt het 
Aalsmeers Saxofoonkwartet vier 
stukken van Astor Piazolla, onder 
meer ‘Adios Noniño’ en ‘Libertango’. 
In de derde en laatste set laat het 
kwartet horen zeer veelzijdig te zijn, 
met de nummer 1 uit de top-2000, 
Bohemian Rhapsody, en een aantal 
meer jazzy stukken, onder andere 
van arrangeur Lennie Niehaus.
Cultureel Café Bacchus opent haar 
deuren om 20.30 uur, het Kwartet 
begint om 21.00 uur. De toegang 
bestaat uit uw gift.

Nieuwsbrief
Zaterdag 21 december trakteert 
cultureel café Bacchus op een ge-
zellige filmavond. In de Bacchus-
nieuwsbrief is meer informatie te 
vinden over de film. Wie een abon-
nement neemt op de nieuwsbrief, 
ontvangt iedere 2 à 3 weken alle in-
formatie omtrent alle Bacchus–ac-
tiviteiten in de mailbox. Een andere 
mogelijkheid is om ‘vriend’ van Bac-
chus te worden op Facebook. De 
film begint om 21.00 uur, zaal open 
vanaf 20.30 uur, en de toegang be-
draagt 3,50 euro.

Prachtige openingstoespraak
Expositie ‘Twee werelden’ 
te zien in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Afgelopen zondag is de 
tentoonstelling Twee werelden van 
William Lindhout en Suzanne Gle-
rum geopend in het Oude Raadhuis.
Vele vrienden van de kunstenaars 
en kunstliefhebbers uit Aalsmeer 
luisterden naar de prachtige ope-
ningstoespraak van Kunsthistorica 
Gerda van Ham. Kort daarna ver-
kocht Lindhout zeven kunstwerken 
en bleef men nog lang kijken en 
praten over de tentoonstelling. De 
schilderijen van Lindhout gaan over 

een diepzinnige binnenwereld en de 
werken van Glerum over de eindelo-
ze diepte van het landschap.
Haar werk beweegt zich tussen de 
dramatiek en het spel met de vele 
lagen verf. In eenvoudige pure beel-
den zijn kleigronden, stoppelvel-
den, wolkenluchten en zandduinen 
te herkennen. De expositie gaan be-
kijken in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 kan iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Optreden met champagne in Crown

Sven Ratzke is glitter en 
glamour en hilarisch
Aalsmeer - Zondag 5 januari ont-
vangt Exclusief bij Bob & Gon voor 
de tweede keer Sven Ratzke. De 
Duits/Nederlandse performer lost 
hiermee zijn belofte in. Een eerder 
optreden in dit theater bleek zo een 
groot succes dat hij tussen alle gro-
te optredens in binnen- en buiten-
land toch nog een keer terug komt 
in Aalsmeer. Sven Ratzke is glitter 
en glamour, Ratzke is brutaal, sen-
sueel, hilarisch. Ratzke is een thea-
terbeleving die je minstens een keer 
in je leven moet hebben meege-
maakt. Zijn theatershow haalde de 
pers, radio en televisie en de kritie-
ken waren lovend. Voor degenen die 

dit fenomeen niet willen missen be-
stel uw kaarten bij Gon van Espago, 
Ophelialaan 105 of via crownthea-
ter@aalsmeer.nl. Bezoekers worden 
niet alleen getrakteerd op een wer-
velend programma, maar natuurlijk 
kan de eerste zondag van het nieu-
we jaar niet zonder champagne en 
oliebollen. Kortom het wordt feest 
bij Exclusie bij Gon & Bob. Aanvang 
van deze bijzondere voorstelling 
is 15.00 uur, de zaal gaat om 14.30 
open. Na afloop van de voorstelling 
kunt u blijven nagenieten bij Bob & 
Gon, of een hapje eten in het nieu-
we restaurant.
Janna van Zon

Zanger Carlo Punt en Mega 
Après skiparty in de Praam
Aalsmeer - De laatste bingo van 
het jaar was afgelopen donderdag 
12 december, in danscafé de Praam. 
De lange speeltafels waren weer 
volop bezet en er zijn mooie prij-
zen van de plank gegaan. Zanger 
Dennis Burger heeft afgelopen vrij-
dagmiddag de aftrap van het week-
end op zich genomen met een re-
pertoire van zowel Amsterdam-
se als Engelstalige muziek en vrij-
dagavond 13 december is gefeest 
op Tiroler muziek van dj Joost tij-
dens de Brabantse Après Ski Par-
ty. Devin Hoogervorst en Stefan Le-
varht hebben zaterdagmiddag ge-
draaid en ‘s avonds heeft DJ Jordy 
met de gasten de bloemetjes buiten 
gezet tijdens de Praam’s Partynight. 
Morgenmiddag, vrijdag 20 decem-
ber, met ‘Live in de Praam’ zal zan-
ger Carlo Punt van 18.30 tot 21.30 
het publiek komen vermaken met 
meezingers, feestnummers en ever-
greens in zowel het Nederlands als 
Engelstalig. Met bekende nummers 
van André Hazes, Tom Jones, René 
Froger, Rob de Nijs, Lou Rawls, Wol-
ter Kroes en Michael Bublé geeft 
Carlo Punt het startsein voor weer 
een gezellig weekend in de Praam.
Vrijdagavond trakteert DJ Rieg 
op een Mega Après Ski Party. De 
sneeuw zal op de skihutjes in dans-
café de Praam van de daken af-
stuiven als hij de volumeknop de-

ze avond zal open gooien. Zater-
dagmiddag 21 december komt de 
vertrouwde estafette gast DJ Johan 
van de Polder weer in the house. Sa-
men met de gasten gaat hij er weer 
een grandioze middag van maken. 
De kidsboetclub is geopend, dus de 
Praam is open voor de hele fami-
lie. Johan van de Polder draait van 
16.30 tot 19.30 uur. In de avond is 
het danscafé in de Zijdstraat vanaf 
22.00 uur weer voor alle feestgan-
gers toegankelijk. DJ Martijn zal de 
beste hits van de afgelopen tijd te 
horen brengen om van Praam’s Par-
tynight een groot feest te maken. De 
gehele week is de Praam in kerst-
sfeer gehuld. Zowel kerstavond, 
eerste en tweede kerstavond is het 
café vanaf 23.00 geopend. Zie voor 
meer informatie de website of de fa-
cebookpagina. 

Back In (Christmas) Time
Aalsmeer - Zaterdag 21 decembe-
ris het vanaf 21.30 uur tijd voor Back 
In (Christmas)Time in The Beach. 
Elke derde zaterdagavond van de 
maand is het feest in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. Aanstaan-
de zaterdag 21 december is er weer 
een ouderwets Back in Time-feest. 
De beste hits en dance classics 
van de afgelopen 40 jaar zijn weer 
te horen. Traditiegetrouw staat de-
ze editie in het teken van de Kerst. 
Het hele Beach-gebouw en daar-
mee ook de Back In Time-dansvloer 
zijn in een sfeervol kerstdecor ge-
plaatst. Een prima moment om ge-
zellig met elkaar een feestje te bou-
wen! Om 21.30 uur barst het dans-
feest weer los. De bekende Back in 
Time DJ’s zullen een muzikale strik 
om het feest leggen. Muziek en ge-

zelligheid staan centraal! Bezoekers 
kunnen weer hun persoonlijke mu-
zikale ‘Favoriete Top 3’ invullen en 
deze inleveren bij de DJ. Deze pikt 
de leukste suggesties er tussen uit 
om te draaien. Bezoekers van Back 
In Time wordt gevraagd, maar zijn 
niet verplicht, om komende zater-
dag in Kerst-outfit te komen. Aan de 
drager of draagster van het meest 
orginele kerst-tenue wordt een leu-
ke prijs uitgereikt! De dames van het 
Back In Time-promotieteam zullen 
ook in vol kerstornaat aanwezig zijn. 
De deuren staan weer open voor ie-
dereen die liefhebber is van dans-
muziek uit het verleden, voor ieder-
een die gezellig een avondje ple-
zier wil maken, een drankje wil ko-
men drinken en/of wil swingen op 
de dansvloer. De toegang is gratis!

Dutch après skifeest dit 
weekend in de Bok!
Aalsmeer - Het was weer een 
groots feest tijdens het Tiroler après 
skifeest in Feesterij de Bok. Maar 
dat betekent uiteraard niet dat het 
team stil blijft staan. Het aanko-
mend weekend wordt ‘ingeknald’ 
met een Dutch aprés skifeest, uiter-
aard wordt er weer iets moois van 
gemaakt. Uiteraard wordt van de 
donderdag en de zondag ook een 
mooie avond gemaakt en ieder-
een wordt uitgenodigd om gezellig 
langs te komen. Aankomende zon-
dag gaan de draaitafels het café in 
en gaat het weer een avondje wor-
den voor in de boeken. Aankomen-
de maandag is de Bok gesloten van-
wege de voorbereidingen voor de 
kerstdagen, uiteraard is de Feesterij 
aan de Dreef alle feestdagen open 
en wordt er gezorgd dat de hut weer 
klaar is om een dik feestje neer te 
zetten.
Dinsdag 24 december gaan de deu-
ren om 16.00 uur open en wordt in 
de avond de hut helemaal open ge-
knald voor het daverende Weih-
nachtsfest tot 5 uur in de nacht. Om 
vervolgens eerste kerstdag weer vol 
gas open te gaan voor het Jingle-

Bok feest. Feesterij de Bok is eerste 
kerstdag open vanaf 21.00 uur. Ui-
teraard wordt weer doorgegaan tot 
5 uur. Op tweede kerstdag is de Bok 
als vanouds open vanaf 16.00 uur 
en ben je van harte welkom om het 
tweede kerstfeest te komen vieren.
Nog even voor in je agenda: Van-
avond, donderdag 19 december, 
start de verkoop van de ‘Bok en 
Nieuw’ kaarten. De kaarten gaan de 
deur uit voor 12,50 euro, maar ben 
jij in de gelukkige positie dat je één 
van de barmedewerkers kent dan 
hebben zij misschien wel een mooi-
er prijsje voor de kaarten. De Bok 
gaat overigens niet de tent tot het 
gaatje vullen, dus zorg dat je op tijd 
een kaartje bemachtigd.
Na de kerst gaan natuurlijk ook een 
heleboel leuke dingen gedaan wor-
den, kijk snel op facebook of de vol-
gende Nieuwe Meerbode. Van de 
‘laatste werkdag’ gaat trouwens na-
tuurlijk ook een mooi feest van ge-
maakt worden. Anouska, Boris, Cas, 
Coen, Dave, Denise, Jasper, Joyce, 
Naomi, Niels, Pascal, Remco, Stefa-
nie, Tino, Zoë, Bas en Thomas heb-
ben er zin in!

Films voor alle leeftijden
‘Walking with Dinosaurs’ 
vrijdag in Crown Cinema
Aalsmeer - Ook komend week-
end en de aanstaande kerstvakan-
tie trakteert Crown Cinema op een 
gevarieerd filmaanbod voor jong en 
oud. Op vrijdag 20 december kan 
voor het eerst genoten worden van 
‘Walking With Dinosaurs’. Deze ne-
gentig minuten durende actiefilm 
is het grootste 3D spektakel van de 
laatste 70 miljoen jaar. De tijd dat 
de dinosaurussen over deze planeet 
liepen. En de tijd dat Patchi, een Pa-
chyrhinosaurus, uit zijn ei kruipt. Hij 
is de kleinste van het nest, maar ook 
de meest avontuurlijke. Zijn grote 
broer Scowler is de stoerste; hij wil 
vooral de leider van de kudde wor-
den. Als de kudde in gevecht raakt 
met bloeddorstige Gorgosaurussen, 
kan Patchi laten zien hoe dapper hij 
echt is. Geholpen door een vogel-
tje dat Alex heet, beleeft Patchi het 
grootste avontuur van zijn leven! Te 
zien deze vrijdag, zaterdag, zondag 
en dinsdag vanaf 12.45 uur en don-
derdag 26 december, tweede kerst-

dag, om 16.45 uur. En op dinsdag 
24 december vanaf 12.30 uur pre-
senteert Crown Cinema: ‘Free Birds’. 
Reggie, een innemende en ietwat 
naïeve kalkoen, wil niet worden op-
gegeten tijdens de feestdagen. Hij 
probeert zijn gevederde vrienden 
op de boerderij te overtuigen dat 
ze moeten ontsnappen. Samen met 
zijn maatje Jake (Peter Paul Mul-
ler) start hij een gevaarlijke missie 
om kalkoen definitief van het menu 
te schrappen. De twee werken zich 
keer op keer in de nesten, maar we-
ten steeds op het nippertje te ont-
snappen. Zal het hen lukken om het 
lot van alle kalkoenen te redden? 
Ook te zien in Crown Cinema: Fro-
zen 3D, Midden in de Winternacht, 
Mees Kees op kamp, Spijt!, Soof, De 
Nieuwe Wildernis, The Hobbit 3D en 
Mannenharten. Kijk voor het tijden 
en meer info op www.crowncinema.
nl. Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 en via info@crowncinema.
nl. Adres is Van Cleeffkade 15.

Hollandse krakers, soul en hits
Edo zondag in De Walrus
Aalsmeerderbrug - In de afge-
lopen jaren is zanger en entertai-
ner Edo uitgegroeid tot één van 
de beste en bekendste zangers in 
Aalsmeer en omstreken. In zowel de 
grote zalen als in het kleinste café, 
Edo brengt overal gezelligheid met 
zijn mooie, volle stem en zijn harte-
lijke persoonlijkheid. Zijn repertoire 
is breed, van de bekende Holland-
se krakers tot soul uit de zeventiger 
en tachtiger jaren tot bekende num-

mers uit de Top veertig. Alles wordt 
gezongen op een manier die ieder-
een enthousiast maakt.
Zondagmiddag 22 december van-
af 16.30 uur zingt Edo in De Walrus. 
Het eetcafé aan de Aalsmeerderdijk 
452 is open vanaf 15.00 uur. Wees 
op tijd, want vol is vol. Uiteraard is 
de toegang gratis en worden alle 
bezoekers getrakteerd op een gra-
tis snackje. Aansluitend kan er een 
hapje gegeten worden.
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Cultuurpunt feestelijk geopend
Aalsmeer - Het is gelukt Aalsmeer 
heeft haar eigen Cultuurpunt! En 
hiermee is een wens van wethouder 
Gertjan van der Hoeven, onder an-
dere van Kunst en Cultuur, vervuld. 
Met tromgeroffel en trompetgeschal 
werd zaterdag 14 december het 
Cultuurpunt feestelijk geopend. De 
muziekles voor de wethouder, gege-
ven door docent André Vulperhorst, 
wierp zijn vruchten af. De klank die 
hij uit de trompet kreeg was zuiver 
en humoristisch. Piepjonge leerlin-
gen van de fanfare Ophelia drum-
de er vrolijk makend en lustig op los. 
De wethouder speelde niet alleen, 
maar sprak ook het openingswoord 
waarin hij inging op het ontstaan 
van het Cultuurpunt. “Verandering 
kost tijd, maar nu is al merkbaar 
dat het motto van de Kunst en cul-
tuur nota: ‘Beweging maakt ruimte’ 
veel oplevert. Als eerste het ambu-

lante muziek onderwijs voor alle ba-
sisscholen, zodat de leerlingen kun-
nen kennis maken, met vele instru-
menten, daarnaast is er de grote 
belangstelling voor dans en musical 
tijdens naschoolse opvang.” Dorps-
dichter Marcel Harting declameer-
de een prachtig gedicht. “Het liedje 
wil naar buiten en mijn lichaam wil 
bewegen. Ik wil dansen tot ik neer-
val.” Voor de ingang van de biblio-
theek lag de rode loper en de blau-
we ballonnen benadrukte de feest-
vreugde want vanaf nu is iedereen 
die zich interesseert voor kunst en 
cultuur, vragen of suggesties heeft 
welkom op de bovenverdieping van 
de bibliotheek waar het Cultuurpunt 
zijn domicilie gevonden heeft. Corry 
de Boer en Christine Kempkes van 
de bieb zijn heel blij met deze toe-
voeging. Want, hoe meer leven in de 
brouwerij des te beter! Nu kan ie-

dereen die een boek, dvd, cd of tijd-
schrift leent soms verrast worden op 
heerlijke pianoklanken. In de toe-
komst zullen er ook workshops wor-
den gehouden en tentoonstellin-
gen te zien zijn. Marjolein Romeijn-
ders (coördinator Ambulant Mu-
ziekonderwijs), Neta van der Gaast 
(marketing en communicatie), An-
dré Vulperhorst (coördinator ama-
teurkunst) en Madeleine Heijligers 
(algemeen projectleider) werkten 
maanden achter de schermen. Af-
gelopen zaterdag presenteerden zij 
zich voor de vele belangstellenden 
en zaterdag 11 januari laten zij sa-
men met alle docenten en leerlin-
gen in de burgerzaal van het ge-
meentehuis zien wat zij in de afgelo-
pen maanden hebben bereikt. “Het 
wordt een fantastisch spektakel”, 
beloofde Madeleine Heijligers. Men 
was het roerend met elkaar eens. 
Kunst verbindt en muziek maakt 
jong! Ook Einstein was deze me-
ning toegedaan. Zijn groot gepro-
jecteerde uitspraak: “Verbeelding 
is belangrijker dan kennis. Kennis 
is immers beperkt terwijl verbeel-
dingskracht de hele wereld omvat”, 
geeft mooi waar het bij het Cultuur-
punt omgaat. Het inloopspreekuur 
van het Cultuurpunt is op woens-
dag van 14.00 tot 15.30 uur. Tijdens 
de openingsuren van de bieb is er 
in de informatiehoek met folders en 
tijdschriften van alles over het Cul-
tuurpunt te lezen. Of via info@cul-
tuurpunt.nl en bellen kan ook: 0297-
365165. Vanaf januari krijgen kinde-
ren de mogelijkheid om muziek te 
maken, te tekenen en zich te ver-
kleden. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Janna van Zon

Heerlijke pianoklanken in de bibliotheek. 

Vogelbeurs in Wellant College

Showbizz-rubriek met Bonnie St. Claire

Jan van Veen en Cor 
Zomer bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Op zondag 22 de-
cember houdt Vogelvereniging 
Aalsmeer een grootse vogelbeurs 
van 10.00 tot 13.30 uur in het Wel-
lant College aan de Linnaeuslaan 2. 
De vogelvrienden van Aalsmeer be-
zitten het keurmerk van de Neder-
landse bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behande-
len van vogels met in acht neming 
van de milieueisen die tot heden 
van kracht zijn. Een hele eer om dit 
keurmerk van diervriendelijkheid te 
mogen voeren. Iedere vogelliefheb-
ber is welkom om vogels te kopen, 

te verkopen, te ruilen of om rond te 
kijken en vragen te stellen over vo-
gels, voedsel en huisvesting. De en-
tree bedraagt 1 euro voor iedereen 
die komt kijken of kopen. Tevens 
maken bezoekers met hun entree-
bewijs kans op een leuke attentie. 
Verkoop van eigen vogels is gratis, 
zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn aanwezig (alleen 
op uitnodiging) met diverse soorten 
vogels, zoals tropische vogels, ka-
naries en kromsnavels, en diverse 
soorten voer. Voor inlichtingen: 06-
10666878.

Aalsmeer - 18 cursief: 24: Aalsmeer 
– Maandag 16 december waren er 
weer twee zeer diverse personen 
te gast in de uitzendingen van Ra-
dio Aalsmeer. In Door de Mangel 
was tekstschrijfster en moeder van 
drie kinderen Ilse Zethof de vijf-
tiende gast en zij sprak uitgebreid 
over haar werk, privéleven en ve-
le vrijwilligerswerk. In de editie van 
maandag 23 december mag basis-
school-directeur Jan van Veen ach-

ter de microfoon plaatsnemen. Zet-
hof wil graag weten hoe hij straks 
denkt af te kicken van zijn werk als 
schoolhoofd. Wat gaat hij doen na 
zijn pensioen? Jan van Veen zal ko-
mende maandag zelf de muziek sa-
menstellen In de Top 10 van, het 
programma er na, was de favoriete 
muziek van Linda Stoof, bekend van 
het Aalsmeers Vrouwen Ensemble 
Davanti te horen. Komende maan-
dag is Cor Zomer van de gemeen-

Opera Familia één warme happening
Aalsmeer - Paul en Carla van Ope-
ra Familia waren beiden reeds ja-
ren beroepszangers. Carla kwam 
uit de klassieke hoek, Paul zong wat 
meer in het Pop genre. “Ergens in 
het midden zijn we elkaar tegen het 
lijf gelopen. Zowel qua zang als pri-
vé. We werden een stel en hebben 
samen heel veel opgetreden. Toen 
onze dochter Belinda drieëntwin-
tig jaar geleden werd geboren is de 
muziek haar letterlijk met de paple-
pel ingegoten. Ze zat al snel op een 
kinderkoor, deed een musicaloplei-
ding en is heel breed geschoold. En 
nu zingen we dus gezellig met z’n 
drietjes en is Opera Familia inmid-
dels een groot succes.” Aldus moe-
der Carla. Opera Familia brak door 
via Holland’s Got Talent en de car-
rière van de zingende familie kwam 
sindsdien in een stroomversnelling; 
een met goud bekroonde CD, diver-
se radio- en televisieoptredens, ve-
le concerten en nu voor het twee-
de seizoen een theatertournee. Met 
de show ‘Het gaat alleen maar om 
de liefde’ komt Opera Familia ook 

naar het Crown Theater in Aalsmeer. 
Het repertoire is zeer uiteenlopend. 
Dochter sopraan Belinda vertelt 
daarover het volgende: “Van het 
Slavenkoor tot de Parelvissers, van 
lichte opera tot mooie luisterlied-
jes, het komt allemaal voorbij in on-
ze voorstelling. Ja, ook het zwieren 
en zwaaien van André Rieu!” “Daar-
naast schrijven we veel liedjes zelf,” 
vult vader Paul aan, “Carla maakt de 
teksten, ik componeer en begeleid 
tevens op de vleugel, terwijl Belinda 
er de tweede stem bij zoekt.” Op de 
vraag of het niet moeilijk is om altijd 
alles met elkaar te doen, zegt Car-
la: “Nee, we delen dezelfde passie 
en we maken het altijd gezellig met 
elkaar. Het uitzoeken van het reper-
toire gaat daardoor als vanzelf. 

Dat Opera Familie echte familie-
mensen zijn en dat de show een 
heuse familiebeleving is, is merk-
baar op het podium en dat slaat 
over op het publiek. De betrokken-
heid met de zaal is ook een fantas-
tische ervaring voor iedereen. Voor 

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
het publiek, maar ook voor ons. Het 
is één warme happening!”
 
The Crown of Love
Er is een prachtig sprookjesachtig 
decor en een perfecte belichting. 
Het plaatje op het podium wordt 
compleet met een spectaculaire 
lichtshow. In de pauze wordt er om-
gekleed zodat er genoten kan wor-
den van bijzondere kledingcreaties, 
speciaal voor Paul, Carla en Belinda 
op maat gemaakt. Na de voorstel-
ling bieden de drie spontane zan-
gers hun publiek de gelegenheid 
om met hen op de foto te gaan en 
er is een stand waar CD’s en DVD’s 
persoonlijk worden gesigneerd. Ook 
de door Carla zelf geschreven ge-
dichtenbundel kan worden aange-
schaft voorzien van een persoonlij-
ke note. Om in de stemming te ko-
men kunt u op vrijdag 20 december 
om kwart voor elf ’s morgens kij-
ken naar de TV Special van Opera 
Familia bij Omroep Max op Ned 2. 
Carla, Paul en Belinda nodigen ie-
dereen uit om naar de voorstel-
ling te komen op 29 december. Om 
het warme familiegevoel te ervaren, 
geraakt te worden door de prach-
tig bij elkaar klinkende stemmen, 
te luisteren naar mooie muziek en 
om mee te zingen en dansen. “Het 
is een perfecte combinatie van hu-
mor, ontroering, warmte, klasse en 
samen zijn.” Voor het koningspaar 
heeft Opera Familia overigens een 
speciaal nummer geschreven; ‘The 
Crown of Love’. Dat is wel toepasse-
lijk voor in het Crown Theater. “In-
derdaad”, zegt Carla tot slot, “We 
gaan dat nummer dan ook zeker 
voor jullie zingen. Alles draait toch 
om de liefde?” De show bijwonen 
kan op zondag 29 december vanaf 
15.00 uur. Kaarten aanschaffen kan 
voor slechts 26,50 euro. Bezoek de 
website voor actuele prijsinforma-
tie en arrangementen, inclusief di-
ner, op www.crowntheateraalsmeer.
nl of bel: 0900-1353 (45 cpm). 

Door Miranda Gommans
te Aalsmeer van te gast bij Radio 
Aalsmeer. Op vrijdagavond is tevens 
het kersverse radioprogramma Vrij-
dagavondcafé met Ron Leegwater 
en Lisette Schipper te beluisteren. 
Deze week zal Bonnie St. Claire de 
showbizz-rubriek presenteren. Gast 
is Sasja Brouwers. De Aalsmeerse 
zangeres oogst op dit moment suc-
ces met haar single ‘Dit is kerstmis’. 
Door de Mangel en De Top 10 van 
worden uitgezonden om respectie-
velijk 19.00 en 20.00 uur. Vrijdag-
avondcafé wordt iedere vrijdag uit-
gezonden van 21.00 tot 23.00 uur. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren op 
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM. 
bezoekadres van de studio is: Van 
Cleeffkade 15. Reageren tijdens de 
uitzending kan via 0297-325858.

Laatste Postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 21 
december gaan de deuren van het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 
weer om 09.30 uur open voor al-
le postzegelverzamelaars en ruilers. 
De entree is gratis. Er zijn diver-
se handelaren aanwezig en er kan 
heerlijk gesnuffeld worden in de 
ruim 80 stockboeken met daarin vijf 
eurocent zegels op de verenigings-
tafel. Neem stockboek(en) met dub-

bele zegels mee om te ruilen, want 
ook dat kan. Van de vele ruiltafels 
wordt veelal dankbaar gebruik ge-
maakt. Deze keer is tevens een klei-
ne tentoonstelling te bekijken van 
Cor van Meurs, ruilbeursleider, over 
insecten en dat allemaal op brie-
ven en postzegels. Kom gerust kij-
ken naar de malariamug, u raakt 
echt niet besmet. De leden van de 
postzegelvereniging hopen natuur-

Meezingen in een gospelkoor?
Aalsmeer - Meezingen in een spe-
ciaal gelegenheidskoor waarmee in 
twee oefenavonden vijftien gospel-

nummers ingestudeerd zullen wor-
den? En dan na een generale repe-
titie een spetterend concert geven? 

Dat kan. Het gaat een uniek gebeu-
ren worden waaraan iedereen kan 
meedoen! De organisatie is in han-
den van de Protestantse Gemeente 
i.o. (De Spil). Het geheel staat onder 
leiding van de bekende Edith Caste-
leyn. Zij geeft dit soort workshops in 
binnen- en buitenland. Begeleiding 
wordt gedaan door een professio-
nele band. Op dinsdag 28 en don-
derdag 30 januari zijn de repetities 
en de workshops en op zaterdag-
middag 1 februari is de generale en 
dan ´s avonds het concert. De kos-
ten van deelname bedragen 25 eu-
ro per persoon. Er kunnen maximaal 
100 mensen deelnemen. De erva-
ring leert dat er veel belangstelling 
is voor dit soort projecten, dus snel 
aanmelden is een aanrader. Dit kan 
door een mail te sturen naar: gos-
pelworkshop@sow-kudelstaart.nl.

lijk wel dat u licht besmet raakt door 
het postzegel verzamel virus. Voor 
meer informatie over dat specifie-
ke virus kan ook gekeken worden 
op de website www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. Uiteraard is er 
ook weer een verloting waar mooie 
planten mee te winnen zijn. De laat-
ste ruilbeurs van dit jaar sluit om 
15.00 uur haar deuren. Voor meer 
informatie over deze dag kan con-
tact opgenomen worden met Cor, 
tel. 0297-343885 of Gerboud, tel. 
0297-345231.

Zondag dansparty in The Beach
Live Salsa met ‘Dan Son’ 
Aalsmeer - Omdat dansen op live 
muziek toch het allerleukst is, or-
ganiseert The Beach al jaren in de 
maand december een live editie met 
een heerlijke salsa band. De afgelo-
pen jaren hebben onder andere Sa-
broso, Gerardo Rosales, Axioma en 
Salsabor de revue al gepasseerd. En 
vorig jaar stond hier de getalenteer-
de drummer, percussionist en com-
ponist Marco Toro (Caracas, Vene-
zuela, 1969) met zijn Toro Ensem-

ble (sextet). Dit jaar wordt de Sal-
sa Live Editie gehouden op zondag 
22 december en wordt het stokje 
van Marco Toro overgenomen door 
Dan Son! Met veel plezier brengt de-
ze band de salsanummers en mam-
bo’s uit de ‘golden age’ met de klank 
van vandaag ten gehore. Deze muzi-
kanten afkomstig uit Venezuela, Do-
minicaanse Republiek, Curaçao en 
Aruba hebben elk veel ervaring met 
het beoefenen van de Música Latina. 

Happy Sax-mas
in Ruimzicht

Leimuiderbrug - Op dinsdag 24 
december vindt in café Ruimzicht 
(Rooie Kees) aan de Leimuiderdijk 
377 in Leimuiderbrug weer het jaar-
lijks kerstavondconcert plaats. Hapy 
Sax-mas met onder andere Ruud de 
Vries, Wouter Kiers en Boris van der 
Lek. Met deze drie tenor saxofonis-
ten kunnen ook dit jaar weer swin-
gend de kerstdagen gestart worden. 
Het optreden begint om 22.00 uur en 
de toegang is gratis. Voor meer in-
formatie: www.caferuimzicht.nl.

Het wordt een fantastisch concert! 
De avond begint om 20.00 uur met 
een workshop kizomba. Kizomba is 
de nieuwst trend. Het is een zwoe-
le dans en kent zijn oorsprong in An-
gola. De dans heeft enige raakvlak-
ken met de zouk en de tango. De-
ze sensuele dans wordt erg close ge-
danst! DJ Rick zal warmdraaien voor 
de band. Natuurlijk zorgt hij ook 
in de pauzes dat het feest gewoon 
doorgaat, mede dankzij zijn geweldi-
ge muziekkeuze. Om de avond een 
extra feestelijk kersttintje te geven is 
de dresscode zilver! Het feest duurt 
tot 01.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie en kaarten op www.beach.nl.

Rock en pop uit jaren 80 en 90
Rejected live in Sportzicht

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 december verzorgt de band Re-
jected een optreden in café Sport-
zicht in de Sportlaan. Op pop- en 
rockcovers uit de jaren tachtig en 
negentig trakteert Rejected. De 
band is in 2011 opgericht tijdens de 
workshop van Jan van der Veen in 
de popbunker in IJmuiden. Na en-
kele wisselingen van bandleden, is 
de huidige bezetting actief sinds be-
gin 2013. Rejected bestaat uit zan-
geres Jalyssa Breur, Michael Jan-
sen op bas, Klaas Feijen op drums 
en Mischa Medenblik en Nils Duur-
koop op gitaar. 
Iedereen die zin heeft in een gezelli-
ge avond met bekende pop en rock 
muziek is zaterdagavond van harte 
welkom in café Sportzicht. De toe-
gang is gratis. Rejected start rond 
20.00 uur. 

Sonority zondag in Joppe Aalsmeer - Zondagavond 22 de-
cember komt popkoor Sonority op-
treden in café-bar Joppe in de We-
teringstraat. Het koor laat hier jaar-
lijks de zondag voor kerst van zich 
horen. Sonority zingt een greep uit 
het vaste repertoire, zoals Crazy van 
Gnarls Barkley, Ik heb je lief van 
Paul de Leeuw en Hey Soul Sister 
van Train. Aanvang is 19.30 uur en 
de toegang is gratis.

Zondag 12 januari gaat Sonority 
tussen 15.00 en 17.00 uur het jaar 
muzikaal van start in bijzijn van fa-
milie, vrienden en belangstellenden 
in restaurant Welkom Thuis aan de 
Stommeerweg 91. Tijdens de Sing-
Inn zal ook het glas geheven wor-
den op het nieuwe jaar. 

Kijk voor meer informatie op: www.
sonority.nl

Favoriete film Jop Kluis en 
Adinda live in Oude Veiling
Aalsmeer - Zaterdagavond 21 decem-
ber is de favoriete film van Jop Kluis te 
zien in de Oude Veiling. Een beklem-
mende thriller en noodlotsdrama ineen, 
die zich overal zou kunnen afspelen. 
Als de film begint komt het ook echt 
binnen, ook al weet je nog niet eens 
waar je naar zit te kijken. De opening 
lijkt lange tijd een op zichzelf staande 
korte film en is toch onverklaarbaar te 
rijmen met wat komen gaat. De film, 
die terecht is genomineerd voor een 

Oscar, is gebaseerd op een toneelstuk, 
dat ook in Nederland is opgevoerd. Het 
stuk is bewerkt en de regisseur is er-
in geslaagd het dialoogrijke werk om 
te vormen tot echte cinema, waarin het 
juist de krachtige beelden zijn die de 
meeste indruk achterlaten. Het resul-
taat bevat meeslepende en ontroeren-
de scènes. Na verschillende wendin-
gen in het verhaal komt de ontknoping 
van het raadsel als een mokerslag aan. 
Het is een film die een overrompelende 

indruk achterlaat. De filmavond begint 
om 20.30 uur en de entree is uw gift.

Funk, jazz en pop
Op zondagmiddag 22 december komt 
singer en songwriter Adinda live met 
haar band optreden in De Oude Vei-
ling. Haar muziek bestaat uit een mix 
van stijlen: funk, jazz, pop, soul en 
lounge. Veel eigen werk vermengd met 
covers in eigen arrangement. Gasten-
deze middag zijn zangeres Nathalie 
D’Allesandro en gitarist Michael van 
Kolfschooten. Het live optreden start 
om 15.30 en duurt tot 18.00 uur. En-
tree uw gift Op www.adinda-band.nl 
is meer informatie te vinden. Adres is 
Marktstraat 19.













De Nieuwe Meerbode is een begrip in Aalsmeer. Elke 
week staat de krant boordevol lokaal nieuws, van de 
plaatselijke politi ek tot berichten over het rijke Aalsmeerse 
verenigingsleven. Wat tegenwoordig nog maar weinig mensen 
weten, is dat het weekblad ooit begon als politi ek orgaan. In 
de eerste zeventi g jaar van bestaan, was de krant niets minder 
dan een anti revoluti onair bolwerk dat in de wijde omgeving 
werd verspreid en gelezen. 

Bij het 125-jarig bestaan van De Nieuwe Meerbode is de 
geschiedenis van de oudste nog bestaande Aalsmeerse 
krant in kaart gebracht. Het is een verhaal over idealen en 
confrontati es, over het hoofd boven water houden onder 
moeilijke omstandigheden en over roemruchte medewerkers 
als meester Folkert Roosjen, A.B. Roosjen, Chris van den 
Heuvel, Karel Wesselius en Jan Goulooze. En natuurlijk is het 
ook een verhaal over Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe 
Meerbode al 125 jaar onlosmakelijk mee verbonden is.

In dit boek leest u de bijzondere geschiedenis van een 
Aalsmeerse krant. Mede door de vele illustrati es is het een 
naslagwerk dat niet mag ontbreken in de boekenkast van de 
lokale (kranten)lezer.
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roemruchte medewerkers als meester Folkert Roosjen, 
A.B. Roosjen, Chris van den Heuvel, Karel Wesselius en 
Jan Goulooze. En natuurlijk is het ook een verhaal over 
Aalsmeer, het dorp waar De Nieuwe Meerbode al 125 
jaar onlosmakelijk mee verbonden is. 

Vanaf half december verkrijgbaar bij:
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Zijdstraat 12 aalsmeer • www.boekhuisaalsmeer.nl
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Met het speciale Flora-beeldje werd de Nieuwe Meerbode gehuldigd 
door de gemeente. Het beeldje is een bronzen replica van Flora, de Ro-
meinse godin van de lente en de bloemen, die voor het gemeentehuis op 
een acht meter hoge sokkel staat. Het beeldje is eigenlijk terug gegeven 
aan de krant, want de Meerbode heeft deze als vrijwilligersprijs in het le-
ven groepen tijdens het 60 jarig jubileum van directeur Jan Goulooze. Hij 
werd geëerd met deze jaarlijks uit te reiken vrijwilligersprijs, de Jan Gou-
looze trofee genoemd. Het beeld is met eigendomsrecht in 2005 door de 
krant aan de gemeente geschonken en wordt nu elk jaar uitgereikt aan 
een Aalsmeers bedrijf dat zich uitzonderlijk heeft onderscheiden.

Een prachtig boek heeft auteur Constantijn Hoffscholte over 125 jaar 
Nieuwe Meerbode gemaakt. Complimenten verdient hij ook voor zijn 
presentatie van het jubileumboek afgelopen vrijdag 13 december in het 
gemeentehuis. Met dia’s van vroeger nam hij de aanwezigen mee op 
avontuur in de geschiedenis van de krant.

Het allereerste exemplaar van het jubileumboek van de Nieuwe Meerbo-
de is uitgereikt aan burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Maar ook eerste 
exemplaren zijn uitgereikt aan oud-burgemeester Joost Hoffscholte, ver-
enigingsman Dirk van Leeuwen en Ank van der Zwaard, die in 1970 als 
17 jarige op de administratie haar opwachting maakte. Ze is er een paar 
jaar tussenuit geweest om kinderen groot te brengen, maar ze kwam op 
verzoek van toen directeur Jan Goulooze en nog steeds maakt Ank deel 
uit van het Meerbode team. Werken bij de Nieuwe Meerbode is blijkbaar 
een feest, want Peter van der Pol is veertig jaar werkzaam geweest bij 
de krant en ook Carla van Oostveen, Jacqueline Kristelijn, Yvonne Wels, 
Wil Bothe, Hennie Keessen, Yvonne van Haaften en Nel van der Pol heb-
ben er 25 jaar opzitten. En volgend jaar kunnen weer enkele aan dit rij-
tje toegevoegd worden.

De presentatie en receptie van de 125 jarige Nieuwe Meerbode in de 
prachtig ingerichte burgerzaal was ‘opgeleukt’ met oude kranten en de 
bezoekers werd de mogelijkheid gegeven om te neuzen in het oude fo-
to-archief. Heel wat gelachen is er om veelal heel jonge portretten van 
bekenden. 

Door zijn personeel is directeur en uitgever Luuc van der Ouw getrakteerd op een deurmat met het logo van ‘zijn’ krant en natuurlijk de vertrouwde tekst: 
Dé krant die je pakt. Tijdens de presentatie van het jubileumboek 125 jaar Nieuwe Meerbode werd ‘ingebroken’ in het offi ciële gedeelte om dit originele 
cadeau te overhandigen door Sun, de jongste dochter van medewerkster Jacqueline Blesgraaf-Scheltens.

Jubileum
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Totale opbrengst benefiet 
voor Nepal: 5.000 euro
Aalsmeer - Het tiende benefietcon-
cert voor Nepal in De Oude veiling 
op 2 november was opnieuw een 
groot succes. De optredens van de 
fantastische bands en artiesten als 
United by Music, De Klught, SAS 
and friends, DJ Kees Markman, zan-
geres Sasja Brouwer en de Nepale-
se danseressen zorgden voor een 
record aan bezoekers dit jaar. De 
opbrengst van de entreegelden, in-
clusief wat veel mensen daarbij ge-
stort hebben, bedraagt 2.500 euro. 
De OSA heeft dit bedrag wederom 
verdubbeld, zodat 5.000 euro be-
steed kan worden aan de projec-
ten in Nepal. De helft hiervan gaat 
naar kinderhuis Chitwan House van 
st. Ketaaketighar Nepaalma, waar-
voor de eerste benefietavonden in 
Aalsmeer gehouden werden. Het 

kinderhuis is aan een opknapbeurt 
toe. De andere helft wordt evenals 
vorig jaar besteed aan hygiënische 
middelen bij de jaarlijkse check up 
van kinderen in Chitwan en Che-
pang Hills door een team van de 
Nederlandse stichting Bunch en de 
rest is voor de inrichting van twee 
klaslokalen van de in aanbouw zij-
nde Sapana school (Sapana bete-
kent: droom). Een van de organisa-
toren zal, samen met een vriendin, 
binnenkort naar Nepal afreizen om 
het geld te brengen en de gespon-
sorde projecten van het afgelopen 
jaar te bekijken. Tevens zullen zij de 
voortgang van de bouw van Sapana 
school bekijken en eventueel advi-
seren bij de inrichting van de klaslo-
kalen. Uiteraard zal daarna verslag 
worden uitgebracht.

Geslaagde Kersttocht OVAK
Aalsmeer - Donderdag 12 decem-
ber is de OVAK met twee bussen 
naar de Orchideeënhoeve in Luttel-
geest geweest. Na aankomst werd er 
eerst koffie gedronken met kerstge-
bak. Daarna genoot men van prach-
tige orchideeën, gigantische berg-
kristallen, kleurrijke vlinders en pa-

pagaaien. Om vijf uur kwam het ge-
zelschap weer bijeen voor het kerst-
diner. Daarna was er nog tijd om een 
bezoek te brengen aan de kaarsjes-
avond en de kerstmarkt. Ook was er 
een optreden van een zangkoor. Om 
half negen vertrok het gezelschap 
terug naar Aalsmeer. 

Lions cheque van 6000 euro 
voor de Historische Tuin
Aalsmeer - Dat vrijdag de 13e niet 
altijd een ongeluksdag hoeft te zijn, 
ondervond afgelopen vrijdag 13 de-
cember de voorzitter van de Histo-
rische Tuin Leo Bertoen. Namens 
beide Lionsclubs in Aalsmeer LC 
Aalsmeer Ophelia en LC Aalsmeer 
overhandigde Cees de la Haye hem 
namelijk een cheque ter waarde van 
maar liefst 6.000 euro. Dit bedrag is 
een deel van de opbrengst van de 
Golfdag die beide Lionsclubs be-
gin oktober organiseerden. De uit-
reiking vond plaats tijdens de tra-
ditionele vrijwilligersmiddag die 
elk jaar in december wordt gehou-
den om alle medewerkers te bedan-
ken voor het vele werk dat zij met 
z’n allen voor de Tuin verrichten. 

Ruim 70 vrijwilligers waren er getui-
ge van dat een glunderende voorzit-
ter deze cheque in ontvangst nam. 
Het geld zal besteed worden aan de 
ontwikkeling van een audiotour in-
clusief de aanschaf van de appara-
tuur. Door het gebruik van deze au-
diotour tijdens een rondgang op de 
Tuin krijgen bezoekers bij de opstal-
len, gewassen, voorwerpen en ma-
terialen naar keuze een korte uit-
leg. Op dezelfde manier zoals dat 
in de meeste musea tegenwoordig 
gebruikelijk is. Met de toename van 
het aantal bezoekers op de Histori-
sche Tuin werd de behoefte aan zo’n 
audiotour steeds groter. Wat dat be-
treft komt dit bedrag uitstekend van 
pas want 2013 was met ruim 10.000 

Cees de la Haye (r) overhandigt de cheque aan Leo Bertoen met naast hem 
Lia Gardenier.

Cheque OSA voor project in 
Kenia van Team Timmerman
Aalsmeer -In december is een 
cheque van 2500 euro overhan-
digd aan Team Timmerman, een 
wielrenners- en runners team uit 
de gemeente Aalsmeer, opgericht 
in 2010. Mede doordat de familie 
Timmerman in het recente verle-
den zwaar getroffen is door onder 
andere de ziekte kanker, werd vrij-
wel direct het steunen van goede 
doelen ten doel gesteld. In 2011 en 
2012 leidde dit tot de beklimming 
van de Alpe d’Huez. Het begon met 
een groep van zes fietsers en drie 
lopers in 2011 en is inmiddels uitge-
groeid tot een groep van 12 wielren-
ners en 7 lopers. De opbrengst was 
in deze twee jaren bestemd voor het 
KWF. Als team is er in 2013 geko-

zen voor een andere doel. Ook dit 
jaar is weer de Alpe d’Huez beklom-
men. Door deze en andere acties is 
er bij elkaar bijna 10.000 euro inge-
zameld voor de opleiding van zeker 
3 of misschien wel 4 of 5 weeskin-
deren in Kenia van Stichting Kinde-
ren van Timau. Het totale bedrag is 
bestemd om de kostschool te be-
kostigen voor een opleiding van 4 
jaar voor deze kinderen. De pen-
ningmeester van OSA overhandig-
de de cheque namens de gemeente 
Aalsmeer. Meer weten over OSA of 
over het krijgen van subsidie naast 
de eigen inzameling voor uw pro-
ject? 

Kijk dan op: www.osa-aalsmeer.nl.

Actie ‘keihard voor 1 miljard’
Hoofdprijs voor mevrouw 
Pellicaan van Coop Dekker
Rijsenhout - Klanten die op maan-
dagmiddag 16 december tussen 
12.30 en 13.30 uur boodschappen 
deden bij Coop Dekker in Rijsen-
hout én pinden kregen een cadeau-
tje. Aanleiding was de actie ‘Kei-
hard voor 1 miljard’ die het record 
wil neerzetten van 1 miljard pinbe-
talingen over heel 2013 in de Ne-
derlandse supermarkten. De su-
permarkten hopen voor de Kerst dit 
magische getal bereikt te hebben. 
Mevrouw Pellicaan kreeg niet al-
leen een cadeautje, maar won ook 
nog eens de hoofdprijs: een waar-
debon van 50 euro te besteden bij 
de Coop, die zij uit handen van on-

dernemer Johan Dekker ontving. 
In het kader van de actie doneerde 
Dekker bovendien 10 waardebon-
nen van 15 euro aan Stichting Zorg-
zaam Rijsenhout. Enkele vertegen-
woordigers van de Stichting kwa-
men de waardebonnen in ontvangst 
nemen. Ook Maestro, het merk ach-
ter de meeste pintransacties in Ne-
derland, draagt bij aan de actie ‘Kei-
hard voor 1 miljard’. Als de 1 mil-
jard vóór Kerst wordt gehaald, dan 
stuurt de organisatie 150.000 maal-
tijden naar schoolkinderen in ont-
wikkelingslanden. Dat gebeurt via 
het Wereldvoedselprogramma van 
de Verenigde Naties. 

Nu ook overlast van vliegtuigen 
en verkeer op geopende N201
Graag wil ik wethouder Rik Rolle-
man en de gemeente Aalsmeer be-
danken voor hun inspanningen de 
geluidsoverlast van Schiphol te be-
teugelen. Op de voorpagina van 
de Nieuwe Meerbode van 17 ok-
tober vertelde de wethouder over 
de positie die Aalsmeer in geno-
men heeft tegenover het baanbe-
leid en de overlast van Schiphol. 
Leuk om te lezen dat er toch nog 
steeds mensen zijn die idealen heb-
ben. Naar mijn mening is het ech-
ter te weinig en zeker te laat. Eén 
van de briljante oplossingen van on-
ze gemeente is bijvoorbeeld het ge-
bruik van de Aalsmeerbaan voor 
startende vliegtuigen. De gemeen-
te heeft namelijk bedacht dat “starts 
vanaf de Aalsmeerbaan alleen laten 
plaatsvinden vanaf de kop van de 
baan. Hierdoor bereiken de vlieg-
tuigen sneller hoogte”, aldus de let-

terlijke tekst in het artikel. Schiphol 
heeft waarschijnlijk niet eens be-
dankt voor dit briljante plan. Feit is 
namelijk dat als vliegtuigen boven 
een bepaalde hoogte zijn, ze mogen 
afwijken van de rechte lijn (uitwaai-
eren). Schiphol heeft deze sugges-
tie dan ook direct toegepast. Hier-
door ligt nu ook ons huis direct on-
der de opstijgende vliegtuigen. Ge-
lukkig is de overlast daardoor eer-
lijker verspreid over het gebied en 
mogen nog meer Aalsmeerders ge-
nieten van de overlast van de ba-
nenmotor Schiphol. En nu in combi-
natie met de dit weekeinde geopen-
de N201 is het zo goed als onmo-
gelijk geworden om nog een rustig 
moment in de tuin te hebben!

Tom de Vries
Oosteinderweg 226
thomas226@euronet.nl.

ingezonden

Bronzen veulen weer terug in Kudelstaart

Nieuw beeld van veulen na 
diefstal weer op eigen plek
Aalsmeer - Afgelopen week is een 
nieuw beeld van het liggende veu-
len van Wessel Bezemer terugge-
plaatst op de vertrouwde plek in 
Kudelstaart. Vorig jaar november is 
het bronzen beeld gestolen uit het 
parkje achter het (voormalige) groe-
ne huisje aan de Kudelstaartseweg 
295/297. Het veulen maakt onder-
deel uit van een kunstroute van die-
ren die in Kudelstaart gerealiseerd 
is. De route begint in het winkel-
centrum bij het beeld van drie vis-
sen, die richting de Westeinderplas-
sen zwemmen. Bij de dijk wordt de 
route voortgezet door drie meeuwen 
die daar hoog op palen staan. Het 
moment van rust wordt gesymboli-
seerd door het beeld van het bron-
zen veulen in het parkje achter de 
Kudelstaartseweg. Het veulen kijkt 
naar een zwaan die weer de richting 
aangeeft naar de Aalscholver die in 
de Westeinderplas staat. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Het is 

een triest gegeven dat we de afge-
lopen jaren meerdere malen zijn ge-
confronteerd met diefstal en vernie-
ling van kunstwerken in de openba-
re ruimte. Ik ben blij dat het bronzen 
veulen weer terug is op zijn plek en 
zo de dierenkunstroute weer com-
pleet maakt.” 

De maker van het bronzen veulen 
is Wessel Bezemer uit het Drentse 
Dwingeloo. Deze beeldhouwer vindt 
zowel het ontwerpen van de beel-
den als de technische ambachtelijke 
uitvoering van het ontwerp even be-
langrijk. Met zijn beelden wil Wes-
sel Bezemer een gevoel opwekken 
van ontzag voor de natuur. Deze na-
tuurlijke inspiratiebron uit zich bij 
hem door een fascinatie voor dier 
en mens. Zijn werk ligt in de lijn van 
de Franse klassieke beeldhouw-
kunst (Rodin en Maillol) die uitgaat 
van de universele perfecte maten en 
proporties.

Vet inleveren voor recycling
Aalsmeer - Vrijdag 13 december 
heeft wethouder Rolleman gebruikt 
frituurvet ingeleverd bij kinderboer-
derij Boerenvreugd. Hij onderstreept 
daarmee het belang van het inza-
melen van vet en olie. Aan het einde 
van het jaar wordt thuis aanmerke-
lijk meer frituurvet gebruikt. Dat heeft 
vooral te maken met de vele oliebol-
len die in deze periode in de keuken 
worden gebakken. Steeds meer men-
sen weten dat het frituurvet na ge-
bruik ingeleverd kan worden, zodat 
er biodiesel van gemaakt kan wor-
den. Maar vet en olie verdwijnen he-
laas ook nog steeds via de gootsteen 
of het toilet. Of het wordt afgevoerd 
via het restafval. In beide gevallen 
kost dit veel geld om dit uit het riool-
water of het afval te halen. Wethouder 
Rik Rolleman: “Bij de KLM is al expe-
rimenteel op biodiesel is gevlogen. Dit 
is een goede ontwikkeling. Biodiesel 
is minder schadelijk voor het milieu 
omdat CO2 en fijnstof uitstoot min-
der is dan de uitstoot bij gebruik van 
fossiele brandstof.” Niet alleen bij Kin-
derboerderij Boerenvreugd is de ge-
le inzamelcontainer te vinden. Ook 
bij scoutinggroep Wiol & Willem Ba-

rendsz staat een container klaar voor 
het inleveren van gebruikte vetten en 
oliën in een afgesloten verpakking. 
Zij zijn er blij mee, omdat het voor ex-
tra inkomsten zorgt. De vetten en oli-
en uit de keuken kunnen ook inge-
leverd worden bij de supermarkten 
Hoogvliet en C1000 in Aalsmeer. En in 
Kudelstaart bij Albert Heijn. Meer in-
formatie is te vinden op www.vetrecy-
clehet.nl.

Vanavond Raad en Beraad 
Aalsmeer - De laatste bijeenkomst 
van de Raad en het Beraad in 2013 
vindt vanavond, donderdag 19 decem-
ber, plaats in het gemeentehuis. Bur-
gemeester, wethouders en raadsleden 
wacht een volle agenda. Behandel-
stukken in de Raad zijn het bestem-
mingsplan woonarken, welstandsno-
ta 2013, verwerving eigendommen in 
kader project Groenzone, vaststelling 
belastingverordeningen 2014 en wij-
ziging Algemene Plaatselijke Veror-
dening. Een uur wordt hiervoor uit-
getrokken om vervolgens na een kor-
te schorsing verder te gaan vergade-

ren in het Beraad. Aan de orde komen 
het haalbaarheidsonderzoek heront-
wikkeling Fort Kudelstaart, herziening 
structuurvisie Green Park ten behoe-
ve van schipholparkeren, reclamebe-
lasting Ondernemersfonds Ophelia-
laan en verordening Speelautomaten. 
Mocht niet over alle onderwerpen po-
sitief gestemd worden, volgt op 9 ja-
nuari een ingelaste vergadering. De 
eerste reguliere Raad in het nieu-
we jaar is op 23 januari. De vergader-
avond begint om 20.00 uur in het ge-
meentehuis en is openbaar. Belang-
stellenden zijn welkom.

Zaterdag diverse extra’s
Gezellig winkelen in Centrum
Aalsmeer - Het laatste weekend 
voor kerst is het weer gezellig win-
kelen in het Centrum. Tijdens de 
koopavond op vrijdag 20 decem-
ber zingt het Bindingkoor kerstlie-
deren op het plein voor de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat en een 
Aalsmeers Dickenskoor verzorgt 
optredens op verschillende loca-
ties in het winkelgebied. Tijdens de 
Santa Run op zaterdag 21 decem-
ber kunnen bezoekers zomaar hon-
derden kerstmannen en –vrouwen 
tegenkomen. De start en finish van 
de Santa Run vindt plaats bij Crown 
Business Studio’s. Deelnemers van 
de Santa Run kunnen hun auto par-
keren in de parkeergarage van de 
Studio’s. Buiten bij café bar Jop-
pe in de Weteringstraat staan de-
ze dag glühwein en warme choco-
lademelk klaar. Ook de dames van 
Lions Club Aalsmeer Ophelia staan 
met een kraam op het pleintje van 
de Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Zij verkopen glühwein en 
chocolademelk met iets lekkers er-
bij voor KanjerKetting, een initiatief 
van de Vereniging Ouders, Kinde-
ren en Kanker. Het Dickenskoor is 
ook zaterdag van de partij en ver-
zorgt verschillende optredens in het 
winkelgebied. 

Koopzondag
Op zondag 23 december opent een 
groot aantal winkels in het Centrum 
de deuren tussen 12.00 en 17.00 uur. 
Zo kunnen tijdens de drukke da-
gen voor kerst rustig cadeaus bood-
schappen in huis gehaald worden, 
want vooral op zondag is er meer 
dan genoeg gratis parkeergelegen-
heid op het Praamplein, Raadhuis-
plein en Drie Kolommenplein. Let 

op: Albert Heijn op het Praamplein 
is geopend van 16.00 tot 20.00 uur. 

Win een iPad
Op maandagavond 23 december 
opent een aantal winkels de deu-
ren tot 21.00 uur. Tijdens alle (ex-
tra) koopavonden in december ont-
vangen bezoekers tussen 18.00 en 
21.00 uur bij iedere aankoop een 
stempel op een stempelkaart. Met 
een volle kaart maakt u kans op een 
iPad of één van de andere mooie 
prijzen. Voor meer informatie kan op 
de nieuwe website: www.aalsmeer-
centrum.nl gekeken worden. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Afgelopen zaterdag mochten kin-
deren in de voormalige winkel van 
Small Talk in de Zijdstraat kerststuk-
jes komen maken. Onder leiding van 
het Meer Aalsmeer promotieteam 
werden door heel veel kinderen de 
mooiste kerststukjes gemaakt. Er 
zijn er meer dan tachtig gemaakt! 
Terecht trots waren de jongens en 
meisjes op hun kunstwerk dat thuis 
vast een heel opvallend plek heeft 
gekregen. 



 
20   Nieuwe Meerbode  •  19 december 2013

Club Liberty is de nieuwste 
uitgaansgelegenheid in regio
Aalsmeer - Aalsmeer is een fantas-
tische nachtclub rijker. Club Liberty 
is gevestigd in de Crown Business 
Studio’s aan de Van Cleeffkade 15. 
Frans Mulckhuijse is samen met zijn 
compagnon Wijnand Mol tweeën-
half jaar bezig geweest om de ver-
gunningen rond te krijgen, maar vo-
rige maand was het dan eindelijk 
zover. De spectaculaire opening was 
een feit. Frans is aan het woord: “Dat 
het zolang geduurd heeft konden 
we mooi gebruiken om alle puntjes 
op de i te zetten. Inmiddels voldoen 
we werkelijk aan alle veiligheids- en 
milieueisen die nodig zijn om deze 
club te kunnen exploiteren en we 
zijn trots op het resultaat!” Voor de 
eigenaar was het een jongensdroom 
om ooit een discotheek of nacht-
club te hebben. Hij werkte jaren ge-
leden in de, toen nog, Endemol stu-
dio’s als beheerder en kwam zo-
doende regelmatig in de ruimte die 
geheel in het teken staat van New 
York. Het Vrijheidsbeeld Lady Liberty 
staat prominent naast de showtrap, 
er is een groot podium waarop de 
DJ booth staat, een fantastisch na-
gebouwde Brooklyn bridge dient als 
tweede verdieping, er zijn drie ruime 
bars aanwezig in het pand, waarvan 
één is omgedoopt tot de Titanic en 
er is een geïntegreerde rookruim-
te, met een glazen pui zodat alle ro-
kers niets hoeven te missen van het 
feestgedruis. De inrichting is met di-
verse statafels, loungebanken en 
een ruime dansvloer. Frans straalt 
tijdens de rondleiding in de prach-
tige club die geschikt is voor maar 
liefst veertienhonderd bezoekers. 
Omdat hij reeds sinds 2007 samen 
met Wijnand het licht- en geluids-
bedrijf Eventec heeft, kwam hij weer 
vaker in contact met de Studio’s en 
met de prachtige accommodatie die 
op dat moment als ontvangstruimte 
diende voor publiek die kwam kijken 
bij de So You Think You Can Dance 
shows. “Die show hadden wij ge-
contracteerd, naast programma’s als 
het Junior Songfestival en Comedy 
Kids. Voor dit soort optredens ver-
zorgen wij als bedrijf geluid en licht. 
Goed, van het een komt het ander en 
mijn droom is werkelijkheid gewor-
den. Een eigen nachtclub. Daarnaast 
blijft Eventec uiteraard gewoon be-
staan.”

New Years Eve Ball Drop
Frans vervolgt zijn verhaal: “De spec-
taculaire opening op 30 november is 
een groot succes geweest. Er waren 
wat kinderziektes die we er gelijk 
hebben uitgehaald. Er lag bijvoor-
beeld heel erg veel kapot glas, dus 
we zijn overgegaan op hard plas-
tic en er zijn meer toegangspoor-
ten gekomen. Verder was het echt 
geweldig. Er hing een enorm relax-
te en goede sfeer. De DJ’s die draai-
den waren Shermanology en Yellow 
Claw. 
We gaan sowieso werken met gro-
te namen, voor de kenners dan hè. 
Zaterdag de veertiende draaide bij-
voorbeeld Don Diablo en aanstaan-
de zaterdag 21 december staan Ben-
ny Rodrigues en Firebeatz achter de 
booth, twee knallers in het clubwe-
reldje.” Alle evenementen zijn strikt 
voor bezoekers boven de achttien 
jaar. Rond Kerstmis zal Club Liber-
ty gesloten zijn om vervolgens met 
een fantastisch Oud en Nieuw feest 
te komen op 31 december. Daarover 
vertelt Frans enthousiast: “Brain-
stormsessies hierover zijn in volle 
gang. We willen in ieder geval iets 
met een tintje New York. The New 
Years Eve ball drop op Time Square 
bijvoorbeeld. Hoe we dat gaan doen 
is nog even de vraag, maar dat het 
spectaculair wordt, kan ik je belo-
ven.” De entreeprijs voor het feest is 
42,50 euro in de voorverkoop bij Pri-
mera of op de website www.clubli-
berty.nl Aan de kassa is dat 50 euro. 
Voor die prijs geldt het all-inclusive 
concept, dus alle drankjes, exclu-
sief buitenlands gedistilleerd, voor 
de hele nacht van half elf tot vijf uur. 
DJ’s Remy, Marcello én Dimitri ma-
ken hun opwachting. Voor meer in-
formatie over bijvoorbeeld data van 
evenementen, raadpleeg de websi-
te of Facebook. Frans tot slot: “Het 
volgende is nog wel het vermelden 
waard: Bij ons koop je een uitrijkaart 
voor slechts 1 euro vijftig. Club Li-
berty is betaalbaar, goed bereikbaar, 
je krijgt altijd topentertainment, zo-
als themafeesten en binnenkort 
zelfs een dertig plus party, er hangt 
een goede sfeer. Het is het beste al-
ternatief uit de omgeving. Wat wil je 
nog meer? Welcome to the Club!” 

Door Miranda Gommans

Nieuw jaar, frisse start 
voor Wapen van Aalsmeer

Bijzonder succesvolle 
inzameling Voedselbank 

Aalsmeer - Rob Arkesteijn, chef-
kok en mede-eigenaar van restau-
rant Wapen in de Dorpsstraat, geeft 
aan het einde van dit jaar definitief 
het stokje over aan zijn nichtjes Mel-
lanie en Nicolette Arkesteijn. In 2000 
was de boel al opgesplitst in hotel- 
en restaurantgedeelte, waarbij Rob 
het restaurant op zich had genomen 
samen met zijn vrouw Sandra. De 
rechtmatige pensioensleeftijd is bijna 
bereikt, dus het werd na vijfendertig 
jaar dienstverband tijd om daar maar 
eens van te gaan genieten. Nicolet-
te en Mellanie vertellen in een onder-
houdend interview over de op stapel 
staande verandering die dit enigszins 
teweeg brengt: “De basis blijft gelijk 
hoor. En we gaan het ook niet he-
lemaal op z’n kop zetten, dat is een 
paar jaar geleden al gebeurd na de 
verbouwing. Maar we gaan er onze 
eigen draai nu een beetje aan geven. 
Rob was altijd voor de etende gasten 
en wij voor de slapende en dat wordt 
nu natuurlijk anders. Sandra blijft ook 
nog gewoon het vertouwde gezicht 
in de bediening en de keukenbrigade 
met Marthijn en Léon aan het hoofd, 
zetten Rob zijn traditie voort.” Op de 
vraag wat er dan wel gaat verande-
ren, antwoorden de enthousiaste 
zussen het volgende. Nicolette: “Wij 
zullen meer gaan werken met sei-
zoensspecialiteiten, een maandme-
nu, veel wisselende extra’s en de me-
nukaart zal maandelijks worden ge-
wijzigd, ook het spiegelmenu, waarbij 
de traditionele gerechten regelmatig 
terugkeuren. Tevens kunnen gasten 
bij ons terecht voor een leuk geprijs-
de daghap en de lunchkaart wordt 
flink onder handen genomen, met 
bijvoorbeeld wekelijks wisselend een 
bijzonder broodje.” Mellanie vult aan: 
“Ook de vrijdagmiddagborrel willen 
we weer nieuw leven inblazen. Ge-

zellig een biertje drinken bij ons aan 
de bar met een lekker hapje erbij. En 
wat ons ook leuk lijkt is om dagelijks 
een verse taart te bakken en dan zo’n 
heerlijke punt bij de koffie te serve-
ren. Wij zijn tenslotte de gehele week 
dagelijks geopend!” Ideeën genoeg 
bij de meiden die, positief merkbaar, 
enorm op elkaar ingespeeld zijn. Zo-
wel zakelijk als privé. 

Gesloten van 23 tot en 
met 31 december
Het nieuwe driegangen maandme-
nu dat al klaar ligt voor januari is 
als volgt: Een carpaccio van ossen-
haas, vervolgens een keuze uit her-
tenrugfilet met cantharellensaus of 
een zeebaarsfilet met saffraansaus 
en als dessert huisgemaakte cheese-
cake met yoghurt- bosvruchtenijs, 
voor de prijs van 24,95 euro. Nicolet-
te: “Ook komen de traditionele ton-
gen van zeshonderd gram weer op 
de menukaart. Lekker in de roombo-
ter gebakken. En nieuw is het duo-
dessert, om samen van te snoepen.” 
Tot en met zondag 22 december staat 
Rob Arkesteijn nog achter de pan-
nen. Daarna sluit het restaurant om 
in het nieuwe jaar weer open te gaan. 
Nicolette en Mellanie tot slot: “Vaste 
gasten, maar ook nieuwsgierige be-
zoekers, nodigen wij van harte uit om 
op 1 januari vanaf vier uur ’s middags 
te komen proosten op een nieuw jaar 
en een frisse start. Uiteraard lekker 
met een glas bubbels. U bent wel-
kom om te ontdekken hoe wij er on-
ze draai aan gaan geven, zonder af-
breuk te doen aan de kwaliteit die u 
gewend bent van restaurant Wapen 
van Aalsmeer.” Adres is Dorpsstraat 
15. Meer informatie: www.wapenva-
naalsmeer.nl

Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer 
heeft afgelopen zaterdag een bijzon-
der succesvolle voedselinzamelings-
actie gehouden in de C1000-winkel in 
de Ophelialaan. Bij de ingang werden 
boodschappenlijstjes uitgereikt, waar-
op houdbare producten vermeld ston-
den waaruit wekelijks de basispakket-
ten voor de cliënten van de Voedsel-
bank worden samengesteld. Het win-

kelend publiek werd gevraagd om één 
of meer dingen van het lijstje te kopen 
en deze na het afrekenen te doneren 
aan de Voedselbank Aalsmeer. Hier-
aan is massaal gehoor gegeven, vrijwel 
iedereen reageerde positief en mee-
levend. Ook met de komende kerst-
dagen werd veelvuldig rekening ge-
houden, velen wilden graag iets ex-
tra’s doneren, wat door de enthousi-

Laatste week actie ‘Bon in de ton’
Weer 3 gelukkige winnaars 
winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - Weer drie gelukkige 
winnaars met de actie ‘bon in de ton’. 
Zaterdagmiddag zijn ze gebeld. “Oh, je 
meent het niet, ik win nooit iets”, al-
dus een reactie en: “Is het echt waar 
en wat heb ik dan, een volle kar bood-
schappen?” Maandagmiddag zijn bij 
het Bloemenwinkeltje de karren over-
handigd aan de winnaars. “De reac-
ties zijn zo mooi, hier doe je het nou 
voor”, aldus Will van Lammeren, voor-
zitter van de winkeliers vereniging. 

“Geen onzin prijzen, maar bruikbare 
spullen, lekkere dingen voor de feest-
dagen, daar hebben de mensen wat 
aan.” Komende week de laatste ronde 
van de actie ‘bon in de ton’. Meedoen 
is simpel. Doe uw kassabon met naam 
en telefoonnummer in de ton en maak 
kans op een volle kar met boodschap-
pen. In de laatste ronde zijn nog meer 
extra prijzen te winnen. Dus, kom naar 
winkelcentrum Kudelstaart voor alle 
dagelijkse boodschappen en wie weet!

Minder angst met het 
Thundershirt bij honden
Kudelstaart – Voor honden bij on-
weer, vuurwerk, alleen-zijn, reizen, 
blaffen, springen, trainen, en ande-
re gevallen waarin angst kan ont-
staan: het Thundershirt. Alleen al in 
de verenigde staten hebben meer dan 
15.000.000 honden te kampen met 
angst. Wanneer een hond onrustig is, 
bang of extreem opgewonden, zorgt 
Thundershirts zachte, constante druk 
voor rust en concentratie. Bij de mees-
te honden werkt het meteen, bij an-
dere bij het tweede of derde gebruik. 
Meer dan 80% van de hondenbezitters 
geven aan dat de honden veel minder 

symptomen van angst vertonen als ze 
het Thundershirt gebruiken. De be-
handeling van angst met medicatie is 
vaak niet toereikend. Kalmeringsmid-
delen (homeopathisch) kunnen in ern-
stige gevallen helpen, maar daar moet 
vroegtijdig mee begonnen worden. 
Thundershirt is effectief, heeft geen 
bijwerkingen, het gebruik kost de hon-
deneigenaar weinig tijd en het heeft al 
honderdduizenden honden geholpen. 
Thundershirts zijn verkrijgbaar in grijs, 
roze en blauw en in de maten xs tot en 
met xl bij Ingrids Speciale Dierenzaak 
in winkelcentrum Kudelstaart,

Piet Paulusma aanwezig 
bij Borrel Aalsmeer 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
vond de 13 editie plaats van de net-
werkbijeenkomst Borrel Aalsmeer in 
Studio´s Aalsmeer. Naast een op-
treden van Lou Prince en een kun-
stexpositie van Mika Kunst, stond 
dit keer ook een bezoek van SBS 6 
weerman Piet Paulusma op het pro-
gramma. In de sfeervolle The Club 
van Studio´s Horeca Aalsmeer wer-
den de opnames gemaakt van Piet´s 
Weerbericht op uitnodiging van de 
Rotary Aalsmeer-Mijdrecht-Uit-
hoorn. Voormalig burgemeester 
Joost Hoffscholte vertelde aan Piet 
over de Rotary Santa Run, die zater-
dag 21 december van start gaat om 
13.00 voor Studio´s Aalsmeer. Langs 
deze weg riep Joost op enthousiaste 
wijze iedereen op om deel te nemen 
aan deze loop, compleet in Kerst-
mannenpak. Elke deelnemer levert 

daarnaast een financiele bijdra-
ge aan twee goede doelen, te we-
ten De Moederverwendag en Stich-
ting Hoogvliegers. Voor meer infor-
matie: http://aalsmeer.rotarysanta-
run.nl/. De uitzending van Piet Pau-
lusma, waarbij veel sfeerbeelden 
zijn gemaakt van de netwerkbijeen-
komst, is te bekijken op www.borre-
laalsmeer.nl. 

De volgende netwerkbijeenkomst 
van BorrelAalsmeer staat gepland 
op 9 januari. De netwerkbijeen-
komsten zijn voor iedereen toegan-
kelijk. Ook mensen die op dit mo-
ment geen baan hebben. Iedereen 
beschikt over een netwerk aan con-
tacten. Inmiddels weten ook onder-
nemers, mkb en werknemers buiten 
de regio Haarlemmermeer en Am-
stelland de borrel te vinden.

Foto: Bezoek weerman Piet Paulusma. Foto: Take A Picture.

Rond kerst en oud en nieuw
Vervangende ophaaldagen 
gft-, restafval en papier
Aalsmeer - De dagen rond kerst en 
oud en nieuw staan in het teken van 
gezelligheid bij de kerstboom, olie-
bollen en vuurwerk. Maar ook van 
een aantal maatregelen omtrent de 
afvalinzameling door afvalverwer-
kingsbedrijf de Meerlanden uit Rij-
senhout. In Aalsmeer zamelt Meer-
landen op de volgende vervangende 
dagen het rest- en gft-afval in: Wijk 
1: gft-afval van 23 naar 20 december. 
Wijk 2: gft-afval van 24 naar 23 de-

cember. Wijk 3: gft-afval van 25 naar 
24 december. Wijk 3: restafval van 1 
naar 2 januari. Wijk 4: gft-afval van 
26 naar 27 december. Wijk 4: restaf-
val van 2 naar 3 januari. Wijk 5: rest-
afval van 23 naar 20 december. Wijk 
6: restafval van 24 naar 23 december. 
Wijk 7: restafval van 25 naar 24 de-
cember. Wijk 7: gft-afval van 1 naar 2 
januari. Vervangende dag papier: 26 
wordt 19 december.

Zaterdag Lions kraam met warme 
chocolademelk en glühwein
Aalsmeer - Zaterdag 21 decem-
ber bruist het van gezelligheid op 
het pleintje van de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat. Op het pleintje 
kunt u een kijkje nemen bij de leven-
de kerststal. De dames van Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia staan daar met een 
kraam. U kunt genieten van glühwein 
en chocolademelk met iets lekkers er-
bij. Ook kunt uw wijnvoorraad aanvul-
len voor de komende feestdagen. De 
dames verkopen rode wijn, een Rou-
quet’s Vin de Pays d’Oc Syrah. Het is 
een wijn die heel goed te combineren 
valt met vleesgerechten. Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia heeft ervoor geko-
zen om in het clubjaar 2013/2014 gel-
den bijeen te brengen voor KanjerKet-
ting. Ze gaat hiertoe diverse activitei-
ten organiseren. De kerstkraam is een 
van die activiteiten en de opbrengst 
komt geheel ten gunste aan dit goe-
de doel. De KanjerKetting is een initia-

tief van de Vereniging Ouders, Kinde-
ren en Kanker en is opgezet als belo-
ningssysteem voor kinderen met kan-
ker. De KanjerKralen zijn een licht-
puntje tijden de zware behandeling, 
kinderen kijken uit naar hun kleine, 
kleurige beloning. Elke kraal staat voor 
een bepaalde behandeling, onderzoek 
of gebeurtenis. Maar de KanjerKetting 
is meer. De KanjerKralen maken let-
terlijk zichtbaar wat voor kinderen zo 
ongrijpbaar is. Door de KanjerKetting 
begrijpen ze beter wat er met hen ge-
beurt en krijgen ze grip op hun situa-
tie. Wanneer u dit doel een warm hart 
toe draagt, kom dan gezellig zaterdag 
21 december van 12.00 tot 16.00 uur 
naar de Lionsclub kraam een drankje 
en een hapje halen. Het wordt super 
gezellig, want de deelnemers aan de 
tweede Aalsmeerse Rotary AMU San-
taRun komen ook dit jaar weer door 
de Zijdstraat. 

aste Voedselbankvrijwilligers in grote 
dank werd aanvaard. De C1000-me-
dewerkers hadden hun handen vol 
aan het gevuld houden van de spe-
ciaal ingerichte en centraal geplaats-
te boodschappenstelling. De totale op-
brengst kwam aan het einde van een 
drukke dag uit op 46 kratten die al-
lemaal enorm vol zaten met heerlijke 
soep, ragout, conserven, beschuit, kof-
fie, shampoo, rijst, macaroni, tandpas-
ta en nog veel meer. Sommige mensen 
kwamen zelfs speciaal nog terug om 
dingen uit een eigen reeds ontvangen 
kerstpakket in te leveren. De Voedsel-
bank Aalsmeer kan terugkijken op een 

heel geslaagde actie. Niet alleen dank-
zij de welwillende medewerking van 
de C1000, maar vooal dankzij alle fijne 
betrokken Aalsmeerders! Zij hebben 
stuk voor stuk weer aangetoond een 
warm hart te hebben voor hun dorps-
genoten die het momenteel wat min-
der gemakkelijk hebben. Voedselbank 
Aalsmeer wil alle mensen bij deze dan 
ook graag hartelijk dank zeggen voor 
alle inbreng. Hulp is en blijft altijd wel-
kom en komt nooit te laat: heeft u een 
leuk idee of initiatief wat u met de VBA 
wilt delen, of wilt u graag zelf vrijwilli-
ger worden? Neem dan contact op via 
info@voedselbankaalsmeer.nl.

Online cursussen volgen 
met bibliotheekpas
Amstelland – Kosteloos online cur-
sussen volgen met de bibliotheekpas. 
Vanaf 12 december krijgen alle bibli-
otheekleden een jaar lang de moge-
lijkheid om zich op een digitale ma-
nier te ontwikkelen dankzij drie on-
line cursuspakketten van Hema aca-
demie. Met deze verrijking van de bi-

bliotheekpas brengt de Bibliotheek 
nog meer kennis bij de mensen thuis. 
De drie beschikbaar gestelde cursus-
pakketten zijn Social media/sociale 
vaardigheden (Instagram, Omgaan 
met pesten en seksuele intimidatie 
en Timemanagement), ICT (iPad de 
basis, Nieuw in PowerPoint 2013, Ex-

Knotgroep gaat Enge Bos in
De Kwakel – Op zaterdag 21 decem-
ber gaat de Knotgroep Uithoorn weer 
‘Het Enge Bos’ in. Van 9.00 tot 13.00 
uur wordt gewerkt in het privé-natuur-
gebiedje van Cok Lek in De Kwakel. In 

het Enge Bos moeten weer veel knot-
wilgen zorgvuldig ontdaan worden van 
hun wilde pruik. Cok geeft zelf uitleg 
hoe hij zijn Enge Bos aangepakt wil 
hebben: veel zaagwerk waarbij de tak-

cel 2007, de basis) en Vrije tijd (Wijn, 
Digitale fotografie en DJ). Ieder pak-
ket bevat online cursussen van Hema 
academie, het online opleidingsinsti-
tuut voor overheid, onderwijs en be-
drijven. Bibliotheekleden krijgen gra-
tis toegang tot één van de drie pak-
ketten, die zij na activering een jaar 
lang kunnen volgen. Het cursusaan-
bod kan in de loop van het jaar nog 
ververst worden. De Bibliotheek Am-
stelland ondersteunt met deze sa-
menwerking haar leden digitaal met 
cursussen en dat past perfect bij de 

rol die de bibliotheek inneemt in de 
kennismaatschappij: van serieuze in-
houd tot en met zogenaamd edu-
tainment. Voor ieder wat wils en lek-
ker toegankelijk. Het traject waarbij 
iedereen kennis kan maken met de 
mogelijkheden van e-learning biedt 
de mogelijkheid om op elke plek en 
wanneer je wilt jezelf te ontwikkelen. 
Kwaliteit, eigen ontwikkeling en ge-
bruiksgemak staan daarbij voorop. 
Meer informatie over dit cursusaan-
bod is te vinden op de website van 
de bibliotheek.

ken op rillen gelegd moeten worden. 
Het Enge Bos is te vinden in De Kwa-
kel aan de Drechtdijk 49, achter de 
kwekerij Nieuw Mexico. Iedereen die 
het leuk vindt om actief in de natuur 
te zijn, is welkom om mee te werken. 
De knotgroep zorgt voor goed gereed-
schap, voor koffie halverwege en soep 

aan het slot. Neem zelf werkkleding, 
waterdicht schoeisel én een mok en 
een lepel mee. Ook op zaterdag 4 ja-
nuari gaat de Knotgroep aan de slag. 
Verzamelen bij de Werkschuur in Uit-
hoorn aan de Elzenlaan 27. Meer infor-
matie bij Bert Schaap via 0297-565172 
of www.knotgroepuithoorn.nl.









 
24   Nieuwe Meerbode  •  19 december 2013

Kerstbenefiet voor kinderen 
in Rio de Janeiro
Amstelveen - Leerlingen van de 
Muziek- en Dansschool Amstel-
veen gaven maandag 9 decem-
ber 2013 een spetterend kerstbe-
nefietconcert om geld in te zame-
len voor Stichting Musica Fave-
la. Het doel van dit benefietcon-
cert was om muziekeducatie in de 
verschillende sloppenwijken van 
Rio de Janeiro mogelijk te maken. 
De avond leverde een bedrag van 
953 euro op, dat geheel ten goede 
komt aan deze stichting. Tijdens 
de projecten van Stichting Musica 
Favela leren kinderen hier in Ne-
derland dat er ook kinderen zijn 
die niets hebben en dat het een 
goed gevoel geeft om je in te zet-
ten voor een ander. Net als in Ne-
derland ervaren ook de straatkin-
deren in Rio de Janeiro dat samen 

muziek maken verbondenheid, en-
thousiasme, plezier en zelfrespect 
bevordert. Via benefietconcerten 
en muzikale projecten op basis-
scholen verwerft de stichting de fi-
nanciële middelen om de projec-
ten in Brazilië te kunnen realise-
ren. Optredens tijdens deze avond 
werden verzorgd door verschil-
lende ensembles van de muziek-
school. Het publiek kon genieten 
van een gevarieerd programma 
met het Orion Kinderkoor met on-
der andere sfeervolle december-
liedjes, Tegenwind, James Pink & 
the Panther Bond,  Traffic Jam, de 
Musical groep, Flautastic en een 
passende afsluiting door de Sam-
ba groep. Voor informatie over de 
stichting zie website: www.musi-
cafavela.nl.

Gezellig familiekerstfeest en 
sfeervolle kerstnachtdienst
Aalsmeerderbrug – De Levend 
Evangelie Gemeente nodigt ieder-
een uit voor een gezellig familieker-
stfeest en een sfeervolle, eigentijd-
se kerstnachtdienst. Het familieker-
stfeest is op zondag 22 december 
om 16.30 uur, de kerstnachtdienst 
wordt op dinsdag 24 december om 
21.00 uur gehouden. Beide kerst-
diensten vinden plaats in de Levend 
Evangelie Gemeente aan de Kruis-
weg 55 in Aalsmeerderbrug. Jong 
en oud is welkom tijdens het fami-
liekerstfeest, dat op 22 december 
wordt gehouden. Kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s, iedereen is van har-
te uitgenodigd. De middag zal ze-
ker heel afwisselend zijn. Er worden 
bekende kerstliederen gezongen en 
de kinderen voeren een toneelstuk 
op met de titel ‘Waar is jouw schat?’. 
Daarnaast zullen de jongste groe-

pen van de dansgroep ArtsFacto-
ry optreden. Na afloop is er voor ie-
dereen limonade of warme chocola-
demelk. Natuurlijk met iets lekkers! 
Vier het kerstfeest en kom naar de 
kerstnachtdienst van dinsdag 24 de-
cember. Je bent van harte welkom! 
Terwijl de zaal sfeervol is ingericht 
kun je genieten van bekende kerst-
liederen. Daarnaast is er een pak-
kende kerstboodschap door Mar-
tijn Piet. Ook krijgt de kerstnacht-
dienst een eigentijds tintje met op-
tredens van de dansgroep ArtsFac-
tory. Deze dansgroep zal zeker ver-
rassen! Na afloop is er een gezellig 
samenzijn met traditiegetrouw war-
me chocolademelk en kerstbrood. 
Voor meer informatie over de kerst-
diensten: www.leg.nl. 

Foto: Meenderinck Fotografie. 

Toneelstuk tijdens het familiekerstfeest.

Kerstspel in geitenstal Bos
Streek - Op zondag 22 december 
wordt het kerstverhaal gespeeld 
en gezongen in de stal van Gei-
tenboerderij Ridammerhoeve in 
het Amsterdamse Bos. Er zijn om 
twee voorstellingen,  om 14.00 en 
om 16.00 uur. De sfeer van de gei-
tenboerderij leent zich bij uitstek 
om dit verhaal te vertellen. Jozef 
en Maria zijn op bevel van keizer 
Augustus op weg naar Judea en 

zoeken een veilig onderkomen om 
te overnachten. Overal worden ze 
weggestuurd. De herbergen zijn 
vol. Er is alleen plek in een geiten-
stal. Hier wordt het kindje geboren. 
De herders, gewekt door een en-
gel, gaan met hun gaven op weg 
naar de stal om dit wonder te aan-
schouwen. Het spel is ontleend 
aan het Oberufer Kerstspel. Ieder-
een is van harte welkom.

Kerststallen in Urbanuskerk
Streek - Er op uit rond de Kerst-
dagen? Kom kijken naar de meer 
dan 150 verschillende kerstgroe-
pen in Nes aan de Amstel. Te zien 
in de Urbanuskerk aan de Am-
steldijk-Zuid 145. 
Behalve de eigen levensgrote 
kerstgroep zijn er dit jaar allerlei 
soorten kerststallen uit alle delen 
van de wereld te zien. De kerst-

stallen-tentoonstelling is gratis 
toegankelijk in het weekend van 
21 en 22 en 28 en 29 december 
van 13.00 tot 16.00 uur en op 26 
december van 11.00 tot 16.00 uur. 
Er is warme chocomel en glüh-
wein verkrijgbaar, wat samen met 
mooie kerstmuziek zorgt voor een 
sfeervol kerstuitstapje voor jong 
en oud.

Kerstmusical in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Niet alleen op kerst-
avond is er dienst in de Dorpskerk. 
Op zondag 22 december is er een 
bijzondere kerstviering. De kinde-
ren van de Dorpskerkgemeente 

gaan een geweldige musical op-
voeren. Een indrukwekkend mo-
dern en romantisch kerstverhaal.  

Dit kerstfeest met de kinderen be-
gint om 16.30 uur en iedere belang-
stellende is welkom in de kerk in de 
Kanaalstraat in het Centrum. Meer 
informatie is te vinden op de websi-
te www.dorpskerk-aalsmeer.nl.

Kerst vier je niet alleen!
Aalsmeer - Kerstdiner Aalsmeer 
wordt dit jaar voor de zesde keer 
op eerste kerstdag  georganiseerd 
door een groep enthousiaste vrij-
willigers. “Vorig jaar was het Kerst-
diner gemoedelijk, zo warm en ge-
zellig. Ik kom dit jaar weer”, zegt 
één van de gasten die zich zo-
juist heeft aangemeld. Iemand zei 
ook: “Door het Kerstdiner voel ik 
me thuis in Aalsmeer.” Kerst vie-
ren met mensen die dit om wat 
voor reden dan ook niet met hun 
familie of andere naasten kunnen 
doen, dat is past kerst vieren, vin-
den de  vrijwilligers. Sommige van 
de gasten komen al vanaf de eer-
ste keer. Het komt voor, dat men-
sen normaal gesproken niet alleen 
zijn met de kerst, maar toevallig dit 
jaar wel. Deze mensen zijn natuur-
lijk ook van harte welkom! U mag 
komen zo als u bent. Waar u zich 
prettig bij voelt. U bent de eregast. 
Om 17.00 uur is de ontvangst met 
koffie, thee of warme chocolade-
melk, waarna een heerlijk viergan-

gendiner keuze menu wordt ge-
serveerd. Wat er op het menu staat 
blijft altijd een verrassing. Voel u 
vrij om zich aan te melden wan-
neer u alleen bent! Twijfel niet, 
het is juist voor u! Voor informa-
tie inwinnen of aanmelding voor 
het kerstdiner op eerste kerst-
dag kan via kerstdineraalsmeer@
gmail.com of bel 06-49918492. U 
krijgt dan een uitnodiging met al-
le belangrijke gegevens, waaron-
der de locatie in Aalsmeer. Voor 
wie niet in staat is zelfstandig te 
komen, kan vervoer geregeld wor-
den. U bent welkom zonder entree 
of onkosten te hoeven betalen. De 
avond wordt geheel gratis en vrij-
blijvend aangeboden.

Steentje bijdragen?
De organisatie is nog op zoek 
naar donaties in de vorm van één 
of meerdere kerstbomen. De kos-
ten worden gedekt door giften van 
vrijwilligers, familie, vrienden en 
een enkele sponsor.

Kerst en boeken in de Spil
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 14 december was de jaarlijk-
se kerstmarkt van de Protestant-
se gemeente in de Spil. Er wer-
den mooie, creatieve kerstcreaties 
te koop aangeboden, ook origine-
le vogeldecoraties, zelfgemaakte 
kerstkaarten en natuurlijk allerlei 
lekkernijen als koekjes, cake, erw-
tensoep en kerstwijn. Ook kon ge-

snuffeld worden in het uitgebreide 
aanbod aan tweedehands boeken 
en voor de kinderen was een spe-
ciaal knutselhoekje ingericht. Het 
was gezellig druk met name in de 
ochtend mochten vele bezoekers 
verwelkomt worden. Opnieuw ge-
slaagd!

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Zaterdag uitvoering in Karmelkerk
Applaus na kerstmusicals!
Aalsmeer - Twee kerstmusi-
cals zijn afgelopen zondag 15 de-
cember ten tonele gebracht in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijd-
straat. Een kleine twintig kinderen 
in de leeftijd van 4 tot 12 jaar heb-
ben enkele weken flink geoefend 
om de musical ‘Kerstmis vier je sa-
men’ uit te voeren voor vrienden 
en familie. Het was een grappig en 
mooi verhaal over de familie Van 
Zonderen die kerstmis gaat vie-
ren. Tijdens de eerste voorstelling 
in de middag kregen de acteurs 
na afloop terecht een luid applaus 
en ook na de uitvoering ‘s avonds 

was het enthousiasme van het pu-
bliek groot. Nieuwsgierig gewor-
den? De productie is een geza-
menlijk initiatief van de Doops-
gezinde gemeente en de Karmel-
kerk. Aanstaande zaterdag 21 de-
cember wordt daarom de musical 
voor de derde keer gepresenteerd. 
Dit keer in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. De voorstelling be-
gint om 16.00 uur. De deuren gaan 
om 15.30 uur open. De toegang is 
gratis, er wordt wel een vrijwillige 
bijdrage gevraagd.

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Kerstdiner bij De Eetclub
Aalsmeer - De maandelijks te-
rugkerende gastvrijheid van De 
Eetclub beleeft dinsdagavond 24 
december een jaarlijks hoogte-
punt. Op kerstavond verzorgt De 
Eetclub een kerstdiner voor ieder-
een die gezelschap, gezelligheid 
en een lekkere maaltijd goed kan 
gebruiken. Wie zin heeft om kos-

teloos aan te schuiven in de bo-
venzaal van De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 is van harte wel-
kom vanaf 17.45 uur. Graag wel 
van tevoren uw komst aanmel-
den via info@eetclubaalsmeer.nl 
of 06-33673053. Meer informa-
tie is te vinden op www.eetclub-
aalsmeer.nl.

Prachtig kerstconcert met CD 
presentatie Davantikoor
Kudelstaart - Buiten is het 6 gra-
den, te warm voor een echt kerst-
gevoel maar daar komt snel veran-
dering in. Het Aalsmeers Vrouwen-
ensemble Davanti geeft in de Kerk 
Sint Jan Geboorte in Kudelstaart een 
concert. Onder leiding van hun nieu-
we dirigente Alice Roes wordt een 
flink aantal stukken ten gehore ge-
bracht van de nieuwe CD ‘Christ-
mas Roses’. Dat Davanti zich on-
der de beste Nederlandse klassie-
ke koren mag scharen, blijkt direct 
tijdens het eerste stuk. Nadat ie-
dereen heeft plaatsgenomen op de 
houten bankjes worden de bezoe-
kers ‘overvallen’ door een soms in-
getogen en soms uitbundig ‘Nu sijt 
wellecome’. Het stuk wordt verras-
send ingezet vanuit de entree van de 
kerk, achter het publiek. Kippenvel. 
Tijdens het eenstemmige gedeelte 
van ‘The Angel Gabriel’ lopen de 16 
zangeressen al zingend naar voren, 
waar ze net op tijd arriveren om het 
lied meerstemmig te kunnen vervol-
gen. Harmonieuze stukken vol dy-
namiek worden vervolgens overtui-
gend gebracht in steeds wisselen-

de opstellingen. Het is niet alleen 
prachtig om naar te luisteren, maar 
ook interessant om naar te kijken. Bij 
het mooie, soms 8-stemmige num-
mer ‘O My Dear Heart’ staan de da-
mes zelfs op een kluitje, in het be-
gin met hun ogen dicht. Met con-
centratie en bezieling tegelijk we-
ten ze de bezoekers recht in het hart 
te raken. Zonder pauze brengt Da-
vanti ondermeer nog enkele door pi-
aniste Hanneke Maarse begeleide 
stukken. In sommigen daarvan zit-
ten gedeelten die zeer verdienstelijk 
door solisten worden gezongen. Da-
vanti sluit in stijl af met een hoopvol 
‘White Christmas’ gevolgd door een 
‘It’s beginning to look like Christmas’. 
En dat doet het zeker, met de warme 
chocomel en Glühwein waar het en-
thousiaste publiek na afloop van het 
concert op wordt getrakteerd. Niet 
verwonderlijk dat de cd’s goed wor-
den verkocht! De cd Christmas Ro-
ses is te koop via davanti@hotmail.nl 
of 06-30155387. Op www.davant.nl is 
meer info te vinden over het koor.
Door M. van Hulst, 
foto: N. Koopen.Doe mee aan Santa Run 

Aalsmeer - Al honderden men-
sen hebben zich opgegeven, maar 
er kunnen nog veel meer per-
sonen deelnemen aan de Santa 
Run aanstaande zaterdag 21 de-
cember. Om 13.00 uur wordt het 
startschot gegeven bij de Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. 
Honderden kerstvrouwen, man-
nen en kinderen zullen de win-
kelstraten in het Centrum en in 
de Ophelialaan rood en wit op-
fleuren. De Santa Run wordt om-
lijst met muziek en kraampjes in 
de winkelstraten en kent een ge-
zellige warming-up met medewer-
king van zanger Jan Leliveld. Na 
afloop wacht een sfeervol après-
skifeest. Wandel ook mee, de op-
brengst is voor twee goede doelen, 

die te maken hebben met moe-
der en kind. Er gaat geld gegeven 
worden aan de organisatie van de 
Moederverwendag en de stichting 
Hoogvliegers. Vorig jaar heeft de  
Santa Run het mooie bedrag van 
8.000 euro opgeleverd. Initiatiefne-
mer Rotary Club hoopt dit jaar na-
tuurlijk stiekem op een hogere op-
brengst. Doet u/jij ook mee? Een 
kerstpak voor volwassenen kost 15 
euro en voor kinderen tot en met 
12 jaar 10 euro. Afhaalpunten zijn 
het Boekhuis in de Zijdstraat, Es-
pago in de Ophelialaan en Gall en 
Gall in winkelcentrum Kudelstaart. 
Er zin diverse prijzen te winnen, 
onder andere voor de origineel-
ste deelnemer.  Inschrijven kan via 
www.aalsmeer.rotarysantarun.nl. 

Kleuren de winkelcentra net als vorig jaar aanstaande zaterdag weer rood met 
wit tijdens de tweede Santa Run? Meedoen kan nog steeds. De opbrengst is 
voor twee goede doelen die te maken hebben met moeder en kind.

Kerstconcert Concertina’s
Bovenkerk - Concertina’s accorde-
onorkesten onder leiding van diri-
gent Elly Meekel gaven op zondag-
middag 15 december, samen met 
het AdHoc-koor, in het Noorddam-
centrum in Bovenkerk een kerst-
concert voor donateurs en overi-
ge belangstellenden. De gezellig in-
gerichte zaal vulde zich al snel met 
publiek. Het B-orkest begon de-
ze middag met sfeervolle kerstmu-
ziek. Dit werd afgewisseld met mu-
ziek, zoals ‘Nacht in het enge bos’ 
van Ad Wammes, met op de ach-
tergrond een powerpoint presenta-
tie die de muziek een ‘gezicht’ gaf. 
Ook het Recreanten-orkest bracht 
mooie kerstmuziek ten gehore. Te-
vens ‘Rondeau Anglais’, een arran-

gement van Marc Belder, een mu-
ziekstuk met veel verschillende rit-
mes. Na de pauze nam het AdHoc-
koor het publiek mee in nog meer 
kerstsfeer. Van de kerst-stress van 
het winkelen en de sneeuw tot de 
boodschap ‘Love Changes Every-
thing’. Het A-orkest speelde, naast 
kerstmuziek, ’Silva Nigra’ van Mar-
kus Götz, waarbij de orkestleden 
ook zongen. Gezamenlijk werd door 
koor en orkest het concert afgeslo-
ten. Op de muziek van Halleluja was 
speciaal een tekst gemaakt voor het 
afscheid van burgemeester Jan van 
Zanen, die deze middag gedeelte-
lijk bijwoonde. Met het alom beken-
de ’We wish you a Merry Christmas’ 
werd het kerstconcert afgesloten.
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Actief donkere 
dagen offensief

Aalsmeer - De politie blijft actief 
controles houden in winkelstraten, 
woonbuurten en bedrijfsterreinen 
in het kader van het zogenaam-
de donkere dagen offensief. Zo-
wel vroeg in de ochtend als in de 
namiddag en avond gaan agen-
ten extra de straat op om met na-
me inbrekers te weren. Hulp van 
inwoners kan de politie uiteraard 
altijd gebruiken. Wie onbekende 
of verdachte personen ziet in de 
buurt of wijk, wordt verzocht direct 
contact op te nemen. Met agen-
ten nabij is de kans groter dat de 
inbreker of dief in de kraag ge-
vat kan worden. Dus bel, samen 
aan de slag voor een veilig(er) 
Aalsmeer. In verband met het don-
kere dagen offensief is het politie-
bureau aan de Dreef deze vrijdag 
en zaterdag pas geopend vanaf 
10.00 uur.

Met hartklachten 
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op zondag 15 decem-
ber rond half twaalf in de ochtend 
werden de politie en de GGD ge-
sommeerd naar de Gerberastraat 
te gaan voor een onwel geworden 
persoon. De 66 jarige vrouw uit 
Aalsmeer was flauw gevallen. Ze 
is met hartklachten per ambulan-
ce naar het AMC vervoerd.

Mishandeling 
of aanrijding?

Aalsmeer - Om drie uur in de 
nacht van zaterdag 14 op zondag 
15 december heeft een mishan-
deling of een aanrijding plaatsge-
vonden op de Oosteinderweg. Er 
loopt een onderzoek door het wijk-
rechercheteam. Twee jongens zijn 
achter een jongen aangerend die 
volgens hun verklaring tegen hun 
bromfiets had getrapt, waardoor ze 
ten val waren gekomen. De moge-
lijke verdachte moet nog gehoord 
worden om de juiste toedracht vast 
te kunnen stellen.

Gaten in oeverbescherming!
Aalsmeer - De stormen eind okto-
ber en tijdens sinterklaasavond heb-
ben niet alleen een behoorlijk aantal 
bomen doen knappen. 

Ook het water van de Westeinder-
plassen is flink aangewakkerd waar-
door hoge, bonkende golven op de 
stenen oeverbescherming werden 
geslagen. En deze ‘aanval’ is niet 
zonder schade verlopen. Er zijn ga-

ten geslagen in de stenen wand 
langs de Stommeerweg, tussen de 
Mensinglaan en de Zwarteweg. Eén 
daarvan is zelfs behoorlijk angstaan-
jagend (zie foto). Om droge voeten 
te houden en verdere schade aan de 
dijk te beperken, is onderhoud, cq. 
herstel toch echt binnen niet al te 
lange tijd nodig! 

Foto: Jacqueline Kristelijn

Poging inbraak 
in woning

Aalsmeer - Op zondag 15 decem-
ber is tussen kwart over twaalf in 
de middag en kwart voor acht ‘s 
avonds geprobeerd in te breken in 
een woning in de Ophelialaan. Toen 
de bewoners thuis kwamen, troffen 
zij een openstaand raam aan. Er is 
gelijk inspectie gehouden, maar de 
woning is niet betreden. Drie kwar-
tier later heeft de politie in de na-
bijheid van de betreffende straat 
een groene Volvo met Frans ken-
teken tot stoppen gemaand. In de 
auto zaten drie voormalige Joe-
goslaviërs. Er zijn gegevens geno-
teerd, evenals het kenteken. Mo-
gelijk dat de drietal iets met de po-
ging tot inbraak te maken hebben.

Auto schept 
voetganger

Aalsmeer - Op woensdag 11 de-
cember om tien voor elf in de och-
tend heeft een botsing plaatsge-
vonden tussen een auto en een 
voetganger. De auto reed in Ke-
telhuis richting het Baanvak. Plots 
viel een man op de motorkap en 
gleed het wegdek op. Waarschijn-
lijk is de voetganger, een 88 jari-
ge Aalsmeerder, onwel gewor-
den. Mogelijk heeft zijn suiker-
ziekte een rol gespeeld. De inwo-
ner is per ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd. Na onderzoek 
mocht hij weer naar huis.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Tussen vrijdag 13 en 
maandag 16 december is vanaf 
het Poldermeesterplein een fiets 
gestolen. Het gaat om een zwarte 
Gazelle damesfiets. Het serienum-
mer van het rijwiel eindigt op 140.

Bromfiets rijdt 
tegen auto

Aalsmeer - Op vrijdag 13 decem-
ber rond tien uur in de avond stond 
een automobilist voor het stoplicht 
op de Stommeerkade te wachten 
om rechtsaf de N196 op te kunnen 
rijden. Bij groen licht trok hij op, 
plots hoorde hij een harde klap. De 
man dacht dat een aanrijding had 
plaatsgevonden en stapte uit om 
te gaan kijken. Er bleek een brom-
fiets achter op zijn auto gereden 
te zijn. De 38 jarige bromfietser uit 
Uithoorn verklaarde niet op tijd te 
hebben kunnen stoppen, omdat 
zijn remmen niet goed werkten. De 
bromfietser is ter plaatse door am-
bulancemedewerkers aan zijn lich-
te verwondingen behandeld. Zo-
wel de auto als de bromfiets raak-
ten licht beschadigd.

Vijf boetes na 
alcoholcontrole
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 
december is een grootse alcohol-
controle gehouden door de po-
litie in het centrum. Vijf bestuur-
ders zijn betrapt op rijden onder 
invloed van drank. Bij een 48 ja-
rige man uit Haarlem stokte het 
ademanalyseapparaat bij 455 Ugl. 
De Haarlemmer kreeg een rijver-
bod en kreeg van justitie een di-
rect te betalen boete van 607 eu-
ro. Een 47 jarige Kudelstaarter had 
eveneens te diep in het glaasje 
gekeken. Hij kreeg een bekeuring 
van 350 euro en een nagenoeg 
zelfde bedrag moet een 48 jarige 
man uit Aalsmeer afrekenen van-
wege drankmisbruik. Respectie-
velijk bliezen de twee 330 Ugl. En 
320 Ugl. Het meest onder invloed 
bleek een buitenlandse automobi-
list. Deze 53 jarige man blies liefst 
695 Ugl. De rechter gaat de hoog-
te van de boete bepalen, evenals 
of de man zijn rijbewijs wel of niet 
mag behouden.

Naar 
ziekenhuis met 

nierstenen
Aalsmeer - Op vrijdag 13 december 
rond half zes in de avond zijn politie 
en de ambulancedienst opgeroepen 
te komen naar de Ophelialaan waar 
een 29 jarige man op de grond lag te 
creperen van de mijn. De man klaag-
de over pijn in zijn rug en zijn maag. 
De 29 jarige bleek een niersteenaan-
val te hebben. Hij is met spoed ver-
voerd naar ziekenhuis Amstelland.

‘Kop-staart’ 
met alcohol op

Aalsmeer - In de middag van 
dinsdag 10 december heeft een 
kop-staart aanrijding plaatsgevon-
den op de N196. Bij de bestuur-
ster, die achter op haar voorganger 
was gebotst, werd alcohol geroken. 
De 64 jarige vrouw uit Kudelstaart 
blies positief en moest mee naar 
het bureau voor een ademanalys-
etest. Het apparaat stokte bij 305 
Ugl. Het is voor de vijfde keer dat 
de Kudelstaartse betrapt is op rij-
den onder invloed van alcohol. Er 
is proces-verbaal opgemaakt en de 
rechter gaat bepalen of de 64 ja-
rige haar rijbewijs mag behouden.

Reanimatie 
niet gelukt

Aalsmeer - Om half zes in de och-
tend van zondag 15 december zijn 
politie, brandweer, reanimatieteam 
Aalsmeer en de GGD gealarmeerd 
voor een onwel geworden inwoon-
ster op de Aalsmeerderweg. De 
hulpdiensten waren snel ter plaat-
se, maar de reanimatie heeft men 
uiteindelijk toch moeten staken. 
De 66 jarige vrouw uit Aalsmeer 
is overleden aan een hartstilstand.

Getuigen gezocht 
van roof!
Aalsmeer - Op woensdag 4 decem-
ber rond acht uur in de avond is een 
15 jarige inwoner van zijn (illega-
le) vuurwerk beroofd door drie jon-
gens. De inwoner had met, dacht hij, 
twee jongens afgesproken bij Racket 
Sport in de Beethovenlaan. Toen de 
15 jarige het vuurwerk met zijn iP-

Politie zoekt getuigen
18 Jarige van scooter getrapt
Aalsmeer - Op maandag 16 de-
cember tussen half elf en elf uur 
in de avond is op het fietspad bij 
de Stommeermolen, nabij de Mo-
lenvlietweg, een 18 jarige inwoon-
ster lastig gevallen door een brom-
fietsduo. De Aalsmeerse reed op 
haar scooter vanaf Westwijk via de 
Hornweg naar huis. Waarschijn-
lijk is zij de hele weg gevolgd door 
drie mannen op twee scooters. Na-
bij de Molenvlietweg kwamen de 
scooters naast haar rijden en trapte 
de passagier van een van de twee 
bromfietsen tegen de Piaggio van 
de 18 jarige. Ze kwam hierdoor ten 

val. De mannen stapten af en heb-
ben de vrouw betast. De Aalsmeer-
se liet zich niet kennen en zei dat 
haar vriend onderweg was. Voor de 
drie de reden om er snel vandoor 
te gaan. Een van de jongens reed 
op een witte Vespa. Hij heeft blond 
haar en een blanke huidskleur. De 
andere twee reden op een donkere 
scooter, de passagier is vermoede-
lijk van Noord Afrikaanse afkomst. 
Mogelijk zijn er getuigen. 

Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Politie zoekt getuigen
Gebroken neus na ruzietje
Aalsmeer - Om kwart over drie in 
de nacht van zaterdag 14 op zon-
dag 15 december heeft in de Zijd-
straat een ruzietje plaatsgevon-
den. Een 19 jarige jongen uit Am-
stelveen verliet een zaak en wilde 
op zijn fiets naar huis gaan. Vlak-
bij zijn fiets stonden drie jongens, 
die luidruchtig met elkaar aan het 
praten waren. Toen de Amstelve-
ner zijn fiets pakte, riep een van 
hen dat hij van de fiets moest af-

blijven. Er ontstond een woorden-
wisseling, die voor de Amstelvener 
eindigde in een kopstoot. Hij heeft 
een gebroken neus opgelopen. De 
‘kopper’ is een blanke jongen van 
18 tot 19 jaar, met blond krullend 
haar en blauwe ogen. Mogelijk 
heeft hij een oorbel. 

De politie zoekt getuigen van de-
ze mishandeling. Bellen kan naar 
0900-8844 of 0800-7000.

Reageren op plan ‘Rooie 
Dorp’ kan tot 10 januari
Aalsmeer - Op dinsdagavond 10 
december heeft woningbouwstich-
ting Eigen Haard samen met de ge-
meente een terugkoppeling gege-
ven van de adviezen en ideeën voor 
de herbouw van het ‘Rooie Dorp’. 
De bewoners en omwonenden had-
den tijdens een informatieworkshop 
in oktober diverse reacties gegeven 
op het concept stedenbouwkun-
digplan, al deze opmerkingen wa-
ren nu verwerkt in het plan voor de 
Machineweg. Wethouder Rik Rolle-
man: “Eigen Haard en de gemeente 
hebben met elkaar afgesproken dat 
inwoners en bewoners over dit plan 
mogen participeren. Dit houdt in dat 
we alle adviezen van de bewoners 
willen nemen in de besluitvorming 
over het Rooie dorp. We kunnen al-
leen afwijken van de adviezen als 
we dit gemotiveerd doen. Er moet 
dus een goede reden zijn om af te 
wijken van de adviezen en ideeën 
van de bewoners en omwonenden.” 
In de eerste bijeenkomst gaven de 

bewoners en omwonenden aan wat 
zij goed en minder goed aan het 
plan vonden. 
Zo waardeerden de deelnemers 
dat de nieuwe bebouwing weer 
de uitstraling krijgt van de jaren 
1920/1930. Ook gaven zij aan dat de 
bebouwing niet ten koste mag gaan 
van bezonning van de bestaan-
de woningen die aan de nieuw-
bouw grenzen. Daarnaast is er ge-
ruime tijd stilgestaan bij de geplan-
de speeltuintjes, het parkeren en 
het verkeersverloop. Al deze op-
merkingen had de stedenbouwkun-
dige nu verwerkt in een presenta-
tie. Tijdens deze terugkoppeling van 
de meedenkavond gaf hij een toe-
lichting hoe alle adviezen en idee-
en verwerkt waren. Op de plek aan 
de Machineweg waar nu nog een-
gezinswoningen staan, komt nieuw-
bouw. Hierover is in de gemeente-
raad van 27 juni 2013 een beslissing 
genomen. Eerst worden de wonin-
gen aan de Machineweg 49 t/m 111 

en 115 t/m 131c gesloopt. Daarna 
worden de nieuwe woningen in de-
zelfde kenmerkende stijl gebouwd 
als het huidige beeld van het ‘Rooie 
Dorp’. 
Na de sloop komen er op deze lo-
catie ongeveer 62 nieuwe wonin-

gen. De nieuwbouw bestaat uit cir-
ca 18 sociale huur appartementen, 
13 eengezinswoningen sociale huur, 
11 rijwoningen sociale huur en 
20 koopwoningen. Alle bewoners 
en omwonenden die niet bij deze 
avond aanwezig waren krijgen nog 
tot 10 januari de tijd om te reageren. 
Daarna maakt de Stedenbouwkun-
dige een definitief plan. De opmer-
kingen kunnen de bewoners door-
geven aan Eigen Haard via 020–
6801801 of via info@eigenhaard.nl. 
Meer informatie te vinden op de 
website van de gemeente, onder 
‘Rooie Dorp’.

N201: “Goed voor veiligheid 
en economie in Aalsmeer”
Aalsmeer - De aansluiting van de 
nieuwe N201 op de A4 is sinds af-
gelopen zondag 15 december open. 
Weggebruikers van de nieuwe weg 
en van de oude N196 moeten nog 
wennen aan de nieuwe situatie. De 
Provincie heeft de weg nu al open 
gedaan, omdat ook de kerstvakan-
tie in deze periode valt. Er is dan wat 
minder verkeer en zo nodig kunnen 
dan nog zaken bijgesteld worden. 
De route is al wel goed aangegeven 
met borden en zo nodig worden ex-

tra borden geplaatst ter ondersteu-
ning van de weggebruikers. Wie 
goed voorbereid de weg op wil kan 
ook nog even kijken op de websi-
te van de provincie Noord-Holland: 
www.N201.info. Onder het kop-
je ‘Aansluitingen A4’ is een anima-
tie te bekijken hoe het verkeer van-
af nu van en naar de A4 moet rij-
den. De eerste weken kan nog op-
onthoud op de route ontstaan. Zo 
wordt bij de Bennebroekerweg rich-
ting Hoofddorp-Zuid tot de Kerst 

nog gewerkt. Ook de Taurusavenue 
is net opengesteld en veel mensen 
moeten deze nieuwe route naar en 
van de A4 nog ontdekken. De ver-
wachting is dat het verkeer rus-
tig zal wennen aan de nieuwe si-
tuatie en niet meer de oude routes 
neemt. We vragen u nog even ge-
duld. Wethouder Verkeer en Eco-
nomische Zaken Ad Verburg: “De 
nieuwe weg is goed voor veiligheid, 
leefbaarheid en de economie. Een 
historisch moment voor de gemeen-

te qua veiligheid en leefbaarheid. 
De nieuwe N201 gaat niet meer 
door het centrum van Aalsmeer. De 
nieuwe N201 is heel belangrijk voor 
Aalsmeerse economie, maar ook 
nationaal en zelfs internationaal. 

Deze regio is onderdeel van Green-
port Aalsmeer, dat samen met 
Schiphol miljarden euro’s bij-
draagt aan de Nederlandse econo-
mie. Door de nieuwe N201 ligt het 
Aalsmeerse businesspark Green 
Park Aalsmeer op nog maar 5 minu-
ten rijden van Schiphol. 
De vrachtwagens van de Bloemen-
veiling FloraHolland en Schiphol 
kunnen in 15 minuten naar de A2, 
A4 en A9. De nieuwe N201 is dus 
een grote impuls voor de economie 
is de regio.”

N201 run een spektakel!
Aalsmeer - Auto’s rijden nu al en-
kele dagen over de nieuwe N201, 
maar afgelopen zaterdag was de 
nieuwe weg een dag lang voor de 
hardlopers. Bijna 7000 hardlopers 
hebben genoten van de nieuwe 
weg. Provincie Noord-Holland, ge-
meente Aalsmeer en een aantal be-
drijven organiseerden de N201 Run 
om te vieren dat de aansluiting op 
de A4 open gaat. De renners kon-
den overdag een tien en een vijftien 
kilometer lopen en ‘s avond een vijf 
en een tien kilometer. Bij de night-
run waren veel mensen verkleed 
als kerstman met kerstlampjes en 
al. Wethouder Verkeer Ad Verburg: 
“Bijna 7.000 hardlopers genoten van 

de nieuwe weg in Aalsmeer. Wat 
een fantastisch evenement. Iedere 
loper die ik sprak was enthousiast.” 
Bij de 15 kilometerwedstrijd was de 
Nederlandse top aanwezig. Uitein-
delijk won Patrick Stitzinger in een 
tijd 46 minuten en 17 seconden. En 
bij de dames Lucy Macharia 53 mi-
nuten en 46 seconden.
Doordat de lopers ook door de Wa-
terwolftunnel liepen was het extra 
speciaal. Bij de Night Run kwamen 
de lopers over de streep in een tent, 
die op bedrijvenpark Green Park 
Aalsmeer stond. Hier was muziek en 
een drankje. De opwarming van de 
renners werd gedaan door Brainpo-
wer.

Wethouder Verkeer Ad Verburg wordt bij de officiële opening van aansluiting 
N201 op de A4 geïnterviewd samen met Elisabeth Post.

Onwel door 
koolmonoxide

Amstelveen - In een woning aan 
de Ds. O.G. Heldringstraat is vrij-
dagvond 13 december een ver-
hoogde concentratie koolmonoxi-
de gemeten. Het gevaarlijke gas 
kwam vrij door een defecte geiser. 
Nadat de bewoners zich donder-
dag al onwel voelden en ook vrij-
dag klachten hielden, besloten zij 
naar het ziekenhuis te gaan. Daar 
werd een verhoogde concentra-
tie koolmonoxide in hun bloed ge-
meten, waarna de brandweer werd 
gealarmeerd om metingen te ver-
richten. De geiser is afgesloten en 
gaat gecontroleerd worden door 
een erkend installateur. 

hone als zaklamp liet zien, werd hij 
gedwongen het vuurwerk af te ge-
ven. In tegenstelling tot het bericht 
van vorige week, is de diefstal niet 
zonder slag of stoot verlopen. De 15 
jarige heeft hierbij behoorlijke klap-
pen gehad. Hij heeft zich zelfs moe-
ten laten behandelen in het zieken-
huis. Mogelijk zijn er getuigen van 
de gewelddadige overdracht. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844 of 
0800-7000 (anoniem).
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kinder- en jeugdkrant

Kunstkijklessen voor kinderen. Foto: Annefie van Itterzon.

Kunst kijken in Oude Raadhuis
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis 
is een nieuwe expostie ingericht 
met onder andere schilderijen van 
Suzanne Glerum. Eén zaal is inge-
richt met zeven schilderijen van wa-
terlelies, een hommage aan Monet! 
In dik opgebrachte verftoetsen her-
kennen de kinderen het water en de 
bloemen, maar ook de wind en de 

beweging van het water en de stilte.
In de maanden december en janua-
ri zijn meer kuntskijklessen gepland 
waar kinderen gaan werken in de 
stijl van de kunstenaar. De tentoon-
stelling in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 is iedere donderdag 
tot en met zondag te bezoeken tus-
sen 14.00 en 17.00 uur.

Vrolijke kerst in Poppentheater
Amstelveen - Op zaterdag 21 de-
cember vanaf 14.30 uur brengt de 
peuter- en kleuterliedjesband een 
familievoorstelling in kerstsfeer voor 
iedereen vanaf 3 jaar in het Amstel-
veens Poppentheater. Ingrediënten 
zijn: Vreemde situaties, gekke spul-
letjes en rare instrumenten. Veel-
al bekende liedjes met een vleug-
je klassiek. Feest voor kinderen, ou-
ders, opa’s en oma’s! Op zondag 22 
december brengt Theater Cartou-
che de voorstelling ‘Voor het geluk 
geboren’, een volksvertelling, ge-
speeld met marionetten, maskers 
en handpoppen. Deze voorstelling 
is gebaseerd op een volksvertelling 
uit de Balkan. Het gaat over een jon-

gen die een onmogelijke opdracht 
moet vervullen. Hij wordt steeds op-
nieuw uitgedaagd om zich te we-
ren tegen het kwaad dat hij op zijn 
pad naar volwassenheid tegenkomt. 
Hij komt regelmatig voor beslissin-
gen te staan en krijgt te maken met 
gevaren waar hij zich uit moet zien 
te redden. Gelukkig ontmoet hij on-
derweg mensen die hem daarbij 
helpen. Uiteindelijk bereikt hij wat 
hem bij zijn geboorte al is voorspeld. 
Want, hij is namelijk ‘Voor het geluk 
geboren’. Geschikt voor kinderen 
vanaf 5 jaar. Toegangsprijs bedraagt 
8 euro per persoon. Reserveren kan 
via 020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Sport- en zwemplezier voor 
jong en oud in kerstvakantie
Aalsmeer - De kerstvakantie is dit 
jaar van maandag 23 december tot 
en met vrijdag 3 januari. Het perso-
neel van de ESA heeft van alles ge-
organiseerd om het de vakantie vie-
rende kinderen naar de zin te ma-
ken. De diverse activiteiten vinden 
plaats in De Waterlelie, De Proos-
dijhal, De Bloemhof en De Mikado.

Winter Wonderland 
Luchtkussen Spektakels
In de sporthallen de Proosdijhal de 
Bloemhof kunnen kinderen van-
af 4 jaar zich heerlijk uitleven tij-
dens een waar luchtkussen spek-
takel! Op maandag 23 december 
in de Proosdijhal en op donderdag 
2 januari in de Bloemhof. Lekker 
spelen, springen, klimmen en veel 
meer! De sporthallen worden hele-
maal opgebouwd met diverse soor-
ten lucht- en springkussens. De 
kinderen zijn van harte welkom van 
10.00 tot 21.00 uur en mogen tus-
sendoor naar huis. Vanaf 17.30 uur 
begint de kinderdisco. Een dagkaart 
kost 7 euro per kind en begeleiden-
de ouders/verzorgers zijn zelfs he-
lemaal gratis. De winter wonder-
land luchtkussen spektakels wor-
den mede mogelijk gemaakt in sa-
menwerking met Jeugd Belangen 
Kudelstaart. Meer informatie via 
www.esa-aalsmeer.nl of de beheer-
der van de Proosdijhal.

Vechtsporten en smaaklessen
In de bovenzaal van Bredeschool De 
Mikado in de Catharina Amalialaan 
worden op maandag 23 en dinsdag 
24 december twee vechtsport-cli-
nics gegeven. Op 23 december kan 
men meedoen met Taekwondo. De-
ze clinics worden georganiseerd in 
samenwerking met David Chung 
Taekwondo. Van 12.30 tot 13.30 is 
de clinic voor 12 tot en met 14 jari-
gen en van 13.30 tot 14.30 uur voor 
jongeren van 14 tot en met 16 jaar. 
De kosten zijn 4 euro per persoon. 
Opgeven kan via: 06-55138470. 

Op 24 december wordt er Capoei-
ra gegeven van 11.00 tot 12.30 uur 
voor kinderen vanaf 6 jaar. Deelna-
me kost 2 euro per persoon en van 
tevoren opgeven is niet nodig. De-
li Line uit Uithoorn organiseert op 
dinsdag 24 december een smaak-
les voor kinderen vanaf 8 jaar in 
de keuken en foyer van De Mika-
do. Kinderen leren tijdens de les de 
verschillende smaken als zoet, zout 
en bitter. Ook gaan ze een lekkere 
smoothie maken en wordt er een 
gezonde muffin gebakken. Deelna-
me aan de smaakles kost 5 euro per 
persoon. De smaakles is van 14.00 
tot 16.00 uur.

Vrijzwemmen en lessen
Ook in de kerstvakantie is er weer 
volop gelegenheid om te komen 
vrijzwemmen in zwembad De Wa-
terlelie aan de Dreef. Bijna elke dag 
kunnen de kinderen komen spelen 
en zwemmen in het water met alle 
speelmaterialen. Alle openingstijden 
zijn te vinden op de nieuwe website. 
Alle zwemlessen gaan niet door in 
de periode van 23 december tot en 
met 1 januari. Er zijn wel extra kerst-
vakantielessen, waar kinderen voor 
ingeschreven zijn. Wellicht zijn er 
nog enkele plekjes vrij. Hiervoor kan 
gebeld worden naar de receptie van 
heet zwembad. Het zwembad biedt 
ook sportief plezier voor volwasse-
nen in de kerstvakantie. Er kan deel-
genomen worden aan Aquajoggen 
op maandag 23 en 30 december van 
19.30 tot 20.15 uur en op vrijdag 3 
januari van 9.15 tot 10.00 uur. Er is 
Swim en Fit op donderdag 2 januari 
van 19.45 tot 20.30 uur. Ook wordt er 
op 23 en 30 december Aquarobics 
gegeven van 20.15 tot 20.45 uur. 
Zwembad De Waterlelie is gesloten 
op 25 en 26 december en op 1 ja-
nuari. Op 24 en 31 december is het 
bad vanaf 18.00 gesloten. Voor meer 
informatie over alle openingstijden 
en activiteiten: www.esa-aalsmeer.
nl of 0297-322022.

Eerste turnwedstrijd van seizoen
Eerste plaats voor Ilze!
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
turnde Ilze van der Geest haar eer-
ste wedstrijd van het seizoen. In 
Amsterdam werden de eerste voor-
wedstrijden van dit jaar gehouden 
voor de N1, N2 en N3. Omdat ze dit 
jaar voor het eerst turnt in de leef-
tijdsklasse jeugd, eerste divisie was 
het even afwachten hoe haar ni-
veau was ten opzichte van de an-
dere turnsters. Ilze begon op brug, 
niet haar sterkste onderdeel, waar 
ze met een nette oefening een sco-
re van 12.950 haalde. Vervolgens het 
onderdeel balk. 
Na een vervelende valpartij van haar 
trainingsmaatje en vriendin Ilse, was 
Ilze behoorlijk gespannen. Ze wist 
zich echter prima te herstellen en 
turnde een zeer stabiele oefening 

waarin ze een mooie flikflak en ge-
sloten flikflak liet zien. Met 12.450 
werd ze knap eerste op dit onder-
deel. Op vloer liet ze in haar eerste 
serie een mooi uitgevoerde flikflak 
streksalto met halve schroef zien 
maar in haar tweede serie kwam 
ze helaas niet uit waardoor ze een 
onderdeel miste. Na drie onderde-
len stond Ilze tot haar eigen verba-
zing bovenaan in de tussenstand. 
Nu moest de door haar zo hard ge-
oefende Tsukahara wel lukken! En ja 
hoor, beide sprongen werden goed 
uitgevoerd met zeer strakke landin-
gen. Met een 12.300 op sprong be-
haalde Ilze in haar eerste wedstrijd, 
in jeugd 1, in de eerste divisie de 
eerste plaats. Een goed begin van 
een nieuw turnseizoen!

Ieder kind een schoolboek
Aalsmeer - Stichting Kinderhulp 
Afrika is gestart met een actie om al 
haar schoolkinderen in het kinder-
dorp in Namugongo, Uganda, van 
schoolboeken te voorzien. In Ugan-
da is het de gewoonte dat de leraar 
alles op het schoolbord schrijft en 

de kinderen het overschrijven in een 
groot dik schrift. Dit alles kost veel 
(onnodige) tijd. Het gevolg is dat de 
kinderen lange schooldagen heb-
ben. Ze staan ’s morgens vroeg op 
om te studeren en vaak zijn ze ook 
’s avonds nog aan de studie. Er is 
veel te weinig tijd voor ontspanning, 
sport en spel. Doel is daarom om de 
kinderen van schoolboeken te voor-
zien. Op dit moment wordt hiervoor 
actie gehouden en is het doel ge-
steld op 11.000 euro. Het Hermann 
Wesselink College uit Amstelveen, 
waar ook veel Aalsmeerse leerlin-
gen op school zitten, helpt ook de-
ze keer weer mee. De leerlingen zet-
ten zich in met allerlei acties om zo-
veel mogelijk geld voor dit doel, op 
te halen. Tevens heeft de stichting 
een verzoek ingediend bij Stich-
ting OSA een bijdrage. Helpt u ook 
mee? Maak een gift over op Giro 
5066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika te 
Aalsmeer o.v.v. schoolboeken. Kijk 
voor meer informatie over de stich-
ting op www.kinderhulp-afrika.nl.

Rkdes F3 is de kampioen!
Kudelstaart - In de laatste wed-
strijd van dit seizoen is Rkdes F3 
kampioen van de 4e klasse gewor-
den! In een zeer spannende pot te-
gen Jos Watergraafsmeer wisten de 
Kudelstaartse voetballertjes vlak 
voor tijd aan het langste eind te 
trekken en daarmee de laatste be-
nodigde punten binnen te halen om 

concurrent Tos Actief achter zich te 
laten. Met louter overwinningen en 
slechts een eenmalig verlies be-
haalden de rode leeuwen 30 punten 
uit 11 wedstrijden. Met 63 doelpun-
ten voor en maar 9 tegen hadden zij 
nagenoeg elke wedstrijd een flink 
overwicht. Een prima prestatie van 
deze eerstejaars F-junioren!

Zittend van links naar rechts: Jamie, Kees, Kay en Tijn. Staand van links naar 
rechts: Wessel, Stan, Bram, Manu en Mike. Achter de trotse coaches Johan 
en Patrick.

Geslaagde kerstoptredens van 
muziekschool Spelenderwijs
Aalsmeer - December is ook voor 
de leerlingen van muziekschool 
Spelenderwijs een gezellige, drukke 
maand. Op 8 december liet de zing- 
en swinggroep van zich horen tij-
dens de kerstmarkt van kinderboer-
derij Boerenvreugd waar het werke-
lijk een drukte van belang was. De 
kinderen verzorgden drie korte op-
tredens waarbij alle liedjes uit het 
hoofd gezongen werden. Dit werd 
door het publiek zeer gewaardeerd, 
en de kinderen kregen dan ook te-
recht een klinkend applaus. Op za-

terdagmiddag 14 december kwa-
men een aantal kinderen, die cim-
baal (schootharp) en toetsen be-
spelen, bijeen om als een echt or-
kest met elkaar verschillende leu-
ke kerstliedjes te oefenen. Na af-
loop van deze repetitie mochten de 
ouders en andere belangstellenden 
komen luisteren naar het resultaat. 
Ondanks de zenuwen en de gerin-
ge repetitietijd klonk het geheel als 
een klok! Na de voorstelling werd 
er nog gezellig even nagepraat met 
een hapje en een drankje. 

Hoofdprijswinnaar Auto Maas 
Annick Bakker gaat naar 
Winterwonderland
Aalsmeer - Vorige week vrijdag 
heeft Auto Maas de prijswinnaar 
bekend gemaakt van de tekenwed-
strijd die ze uitgeschreven had rond 
de introductie van de nieuwe SEAT 
Leon ST. 
Maar liefst 26 kinderen waren op 
zaterdag 26 oktober met hun ou-
ders naar de showroom gekomen 
om hun tekening in te leveren. Na-
tuurlijk kregen ze allemaal een pre-
sentje mee, maar het ging uitein-
delijk om de hoofdprijs: Een gratis 
weekend weg naar Winterwonder-
land in de Efteling voor het hele ge-

zin mét de nieuwe SEAT Leon Stati-
on, de nieuwste aanwinst van SEAT 
dealer Auto Maas. Hele mooie teke-
ningen zijn ingeleverd, dus het viel 
niet mee voor de jury, maar uitein-
delijk is gekozen voor de tekening 
van Annick Bakker. Samen met haar 
zusje Amelie en haar moeder kreeg 
Annick de hoofdprijs uitgereikt van 
Astrid van der Geest. “Ik moest wel 
heel hard kleuren, want donderdag 
kregen we de tekening en konden 
we alleen nog vrijdag kleuren, maar 
gelukkig was ie op tijd klaar”, aldus 
een super blije Annick Bakker.

Voetbalmeiden MB1 kampioen
Aalsmeer - JAU MB1 is najaarskam-
pioen geworden! De competitie start-
te voor de meiden in september. Al snel 
bleek dat de competitie zo was inge-
deeld dat de zwaarste tegenstanders 
voor het laatst waren bewaard. Twee 
wedstrijden voor het einde van de com-
petitie bezette de MB1 nog de tweede 
plaats en stond de uitwedstrijd tegen 
de nummer één, KDO MB1, op het pro-
gramma. Er moest dus gewonnen wor-
den in De Kwakel. Het werd een span-

nende wedstrijd die de meiden me-
de dankzij de support van enthousias-
te meegereisde familieleden en vrien-
den met 3-4 wisten te winnen. Met de-
ze winst op zak is, met nog één wed-
strijd te gaan, de eerste plaats bereikt. 
Deze uitwedstrijd tegen de nummer 4 
Diemen kende een moeizame start (1-0 
achter bij de rust), maar uiteindelijk wis-
ten de meiden van JAU MB1 ook deze 
wedstrijd met 2-6 te winnen en was het 
kampioenschap definitief een feit!
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Voetbal zondag
RKDES: Teleurstellend gelijk 
Kudelstaart – In de laatste wed-
strijd van dit jaar stond voor RK-
DES de thuiswedstrijd tegen hek-
kensluiter Sporting Martinus op 
het programma. Voor beide teams 
stond er voldoende op het spel, RK-
DES hunkert naar de aansluiting 
met de subtop en Sporting Marti-
nus wil graag van de laatste plaats 
af. Ook deze wedstrijd was het weer 
puzzelen voor trainer Hajo Hendriks. 
Door blessures van Roy Endhoven, 
Steef Hoogwerff Kroon en Dani Cal-
mez moest er geschoven worden in 
de opstelling. Beide teams creëer-
den weinig uitgespeelde kansen, 
een enkel keer werden beide doel-
mannen op de proef gesteld. In de 
22e minuut kwam RKDES op voor-
sprong. Richard de Vries, tot dan 
toe ongelukkig in zijn acties, schoot 
onverwachts op doel. Zijn fraaie 
schot vanaf 20 meter liet Sporting 
Martinus doelman Jari Helle kans-
loos. De voorsprong van de thuis-
club was echter van korte duur. In 
de ogen van scheidsrechter Van 
Genderen maakte RKDES verde-
diger Sven Boelsma een overtre-
ding in het 16 meter gebied. Boels-
ma hinderde zijn tegenstander licht, 
een dubieuze strafschop. Sporting 
Martinus speler Mikey Wever be-

nutte de strafschop feilloos, 1-1. De 
tweede helft werd er niet beter op, 
van goed voetbal was geen sprake. 
Toch kwam RKDES in de 63e mi-
nuut op voorsprong. Sporting Marti-
nus doelman Jari Helle verkeek zich 
op een schot van Edwin van Ma-
ris. De bal vloog via een stuit in het 
doel. Ook nu kon RKDES de voor-
sprong niet lang vasthouden, want 
in de 67e minuut schoot Amstelve-
ner Hidde Peterson raak, 2-2.
Inmiddels was na een langdurige 
periode van blessureleed, Maarten 
van Putten de aanval komen ver-
sterken van RKDES. In de slotfase 
waren de meeste kansen voor Spor-
ting Martinus. Zeker toen RKDES 
verdediger Mark Schut zijn tweede 
gele kaart kreeg, dus rood.
De wedstrijd verdiende geen win-
naar en daarom was het maar goed 
dat de matig fluitende scheidsrech-
ter Van Genderen na 93 minuten 
de wedstrijd af floot. Een grote te-
leurstelling voor de Kudelstaarters, 
maar de thuisclub kon op geen en-
kele wijze overtuigen in deze wed-
strijd. Te veel ging er mis, vooral het 
inspelen van de bal is in deze fase 
van het seizoen een groot probleem.

Ad Verburg

Deel 2 zwemwedstrijd
Veel persoonlijke records 
voor minioren van Oceanus
Aalsmeer - Zondag 15 december 
deel twee van de minioren zwem-
wedstrijd te Aalsmeer. Om 14.00 
uur gingen de eerste zwemmers 
los. Claire en Romee scherpten 
op de 100 vrije slag hun beste tij-
den aan tot 1.48,52 en 1.32,38. Da-
wid en Jort snoepte ook respectie-
velijk 9 en 7 seconde van hun tij-
den af op de 100 schoolslag. Bij de 
100 rugcrawl was het een spannen-
de strijd tussen Nina en Femme, die 
nipt in het voordeel uitviel van Fem-
me, deze mooie strijd leverde beide 
dames wel een persoonlijk record 
op. Laure mocht voor de allereerste 

keer een 200 meter vrije slag zwem-
men. De eerste 100 zwom ze keurig 
1 op 3, daarna werd het 1 op 2 waar-
door ze haar balans verloor. Amber 
C had er zin in en wist een 2.52,82 
op de klokken te zetten, een dik per-
soonlijk record. Daarna de 100 vlin-
derslag, hoe zou het de 5 Oceanus 
zwemmers vergaan? Alle 5 hebben 
ze hem zonder diskwalificatie vol-
bracht. Thomas 1.19,23; Finn 1.37,22; 
Luuk 1.52,23; Viggo 1.54,89 en Mi-
chael 1.59,60. De 200 rug is bij de 
meeste zwemmers ook niet zo favo-
riet, maar Amber B. had er zin in en 
zette 2.53,84 neer. Sanne wist haar 

Volleybalmeisjes Oradi/
Omnia MB2 kampioen!
Aalsmeer - Volleybalclub Oradi/
Omnia heeft er een kampioen bij. 
Het meisjesteam MB2 is afgelopen 
weekend ongeslagen op de eerste 
plaats gebleven. Dat betekent een 
eerste kampioenschap voor Anouk, 
Britt, Jasmijn, Marsha, Marije , Sa-
cha en hun trainer-coach Paul. Za-
terdag kregen de meiden na hun 
laatste wedstrijd een medaille uitge-
reikt door oud-trainer en bestuurs-
lid Frits van der Zee. De wedstrijd, 
in Kortehoef tegen ODIS MB1, was 
voor de kampioenspunten niet meer 
van belang. Op vrijdagavond had 
Oradi/Omnia de benodigde twee 
punten al veroverd op Oberon MB1 
(2-2) uit Weesp. Een knappe pres-
tatie, want Oradi/Omnia speelde de 
vier sets met slechts vijf speelsters. 
Britt was ziek, maar gelukkig was zij 
zaterdag weer fit genoeg om mee te 
doen. Dat was maar goed ook, want 

ODIS speelde sterk en won de eer-
ste set terecht. Misschien waren het 
toch de zenuwen die parten speel-
den. Vanaf de tweede set herpakte 
Oradi/Omnia zich knap. Met fraaie 
combinaties en af en toe een sterk 
blok, werd de stand omgebogen 
naar 3-1. En daarmee was het kam-
pioenschap dubbel en dwars ver-
diend. Enigszins bescheiden maar 
niet minder blij stapten de kampioe-
nen van het veld, om even later terug 
te komen en de medailles en bloe-
men in ontvangst te nemen. Coach 
Paul, bestuursleden Frits en Chan-
tal en de aanwezige ouders zijn trots 
op de meiden. Ze kunnen terugkij-
ken op een sterke serie wedstrijden. 
Vanaf 2014 speelt het team – wat al 
drie jaar samenspeelt – een klasse 
hoger. Wil je ook leren volleyballen? 
Stuur dan een mail naar oradi.vol-
leybal@gmail.com.

NK teams mooie afsluiting 
trampolinejaar SV Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 18 decem-
ber vond voor de trampolinesprin-
gers van SV Omnia 2000 de laatste 
wedstrijd van het jaar plaats. Twee 
teams uit verschillende klassen 
plaatsten zich voor het NK Teams 
Trampolinespringen, dat gehouden 
werd in Oss. De teams hadden zich 
eerder al geplaatst tijdens de re-
gionale plaatsingswedstrijden en 
moesten zich nu opnieuw bewijzen 
in het nationale veld. Met een totaal 
van wel 61 deelnemende teams was 
dit geen gemakkelijke opgave. Het 
team Omnia C1, bestaande uit Sabi-
ne de Jong, Sanne van der Schraaff, 
Marvin Arendzen en Rowana Moe-
nis, sprong in een zware klasse met 
wel vijftien deelnemende teams. 
Toch wisten de springers zich prima 
staande te houden. Met een totaal 
van 75,600 punten wisten zij een 
zevende plaats te behalen. Mar-
vin sprong de hoogste keuzeoefe-
ning van het team met 26,700 pun-

ten en leverde hiermee een belang-
rijke bijdrage. Rowana sprong daar-
entegen de netste verplichte oefe-
ning. In de B-klasse waren de ver-
wachtingen hoog voor Fleur Brom-
mer, Danischa Goede, Bente Geleijn 
en Melvin Dokter, die samen team 
Omnia B1 vormden. Helaas verliep 
hun wedstrijd minder goed dan tij-
dens de plaatsingswedstrijden, wat 
resulteerde in een zesde plek (pun-
tentotaal 113,880).Toch mogen de 
springers positief terugkijken. Het is 
niet niks om op het NK te staan in 
het op-één-na-hoogste niveau van 
Nederland. Voor de springers van 
SV Omnia 2000 was dit de laatste 
nationale wedstrijd van dit jaar. Het 
traditionele Kersttoernooi van SV 
Omnia 2000 zal echter nog volgen, 
waar het succesvolle trampolinejaar 
feestelijk wordt afgesloten. In 2014 
zullen alle springers opnieuw in ac-
tie komen tijdens de individuele- en 
synchroonwedstrijden.

Tweede plaats schaatser Wiebe
Aalsmeer - Wiebe Stassen, inwo-
ner van Nieuw-Oosteinde, is er af-
gelopen weekend in geslaagd om 
de tweede plaats in het eindklasse-
ment langebaan schaatsen op het 
gewestelijk kampioenschap bij de 
B-junioren in de wacht te slepen. 
Een goede prestatie omdat het ge-
west Noord-Holland-Utrecht op dit 
moment gezien wordt als het sterk-
ste gewest bij zowel de B-jongens 
als de B-meisjes. Zo reden de num-

mers 1 en 3 onlangs nog in een in-
terland voor Nederland. Wiebe werd 
zesde op de 500 meter(40.01), der-
de op de 1500 meter (2.01.37) en 
tweede op de 3000 meter(4.10.68 in 
Alkmaar). 
De tijden kwamen niet in de buurt 
van zijn persoonlijk records, maar 
dat kwam vooral door de mindere 
omstandigheden waarin er met na-
me op de eerste dag in Haarlem ge-
schaatst werd.

RKAV zorgt voor vuurwerk 
bij Nautilus: 0-7
Aalsmeer - RKAV heeft voor ver-
vroegd vuurwerk gezorgd in Am-
stelveen bij Nautilus. Op de rang-
lijst stonden beide ploegen gelijk 
met 12 uit 12, dus RKAV was van te 
voren gewaarschuwd. 

Over de wedstrijd zal nog lang na-
gepraat worden en dat mag dan 
ook. Een ontketend RKAV startte 
overweldigend de wedstrijd. Nog 
niet iedereen was aanwezig op het 
complex van Nautilus of het stond 
na 38 seconden al 0-1 voor RKAV. 
Barry Springintveld speelde de bal 
door naar de vrijstaande Joost van 
der Zwaard, die op zijn beurt de 
scoringskans rook en niet aarzel-
de. De doelman van Nautilus was 
kansloos op zijn inzet. Wat een op-
steker, en dat was goed te merken 
in het spel van RKAV. Met goed 
verzorgd positiespel werd de ach-
terhoede van Nautilus keer op keer 
in de luren gelegd. Ook de rentree 
van Alexander Goes was goed te 
merken, er was meer en meer snel-
heid in de voorhoede. Wel jammer 
was het dat het vizier van RKAV 
nog niet helemaal juist was afge-
steld. Er werden enkele kansen ge-
mist. Nautilus kwam sporadisch in 
het RKAV gebied, maar miste de 
scherpte bij hun doelpogingen. Ro-
dy Springintveld bracht Robert van 
Leeuwen in kansrijke positie en 
zijn inzet belandde achter de doel-
man van Nautilus in het net: 0-2. 

En dat na dertig minuten voetbal. 
Even later was het Barry Springint-
veld die ook probeerde te scoren, 
maar de inzet werd door de doel-
man van Nautilus gestopt. In de re-
bound was het Vincent van de Laan 
die bekwaam de stand op 0-3 zet-
te. RKAV ging totaal los. Alexander 
Goes zorgde even later voor 0-4 en 
dit was nog niet alles voor de rust. 
Robert van Leeuwen, na weer per-
fect aangeven van Rody Springint-
veld, zorgde voor de 0-5. De twee-
de helft gaf een zelfde RKAV te 
zien, van een verslapping was to-
taal geen sprake. Men wou meer 
dan de 0-5. En dat gebeurde dan 
ook. 
Twee minuten na de rust was het 
Barry Springintveld die een prima 
dieptebal doorgaf aan Rody Sprin-
gintveld, die totaal geen moeite 
had om de stand op 0-6 te tillen. 
Zat er nog meer in voor de RKAV-
ers? En ja, dat meer kwam er ook 
nog. Er was wel de hulp van Nau-
tilus voor nodig. Een foutje van de 
doelman was er de oorzaak van dat 
Barry Springintveld de stand als-
nog op 0-7 kon zetten. Een wed-
strijd met een uitslag waar je mee 
thuis kan komen. De eerstkomend 
wedstrijd is pas op 19 januari en 
wel tegen De Meer. De thuiswed-
strijd eindigde in een 3-0 overwin-
ning voor De Meer.

Theo Nagtegaal

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Afsluiting duivenseizoen met 
huldiging en tentoonstelling 
Aalsmeer - Zaterdag 14 decem-
ber was met de jaarlijkse tentoon-
stelling met s’avonds de feestavond 
met kampioenenhuldiging de afslui-
ting van het seizoen 2013 voor post-
duivenvereniging de Telegraaf. Vrij-
dagavond werden 125 duiven inge-
bracht voor de tentoonstelling die 

op zaterdagmorgen door een gedi-
plomeerde keurmeester van de Ne-
derlandse Postduivenhouder Or-
ganisatie gekeurd werden. De dui-
ven waren ingedeeld in vier klassen, 
Oude en Jonge Doffers (mannen) 
en Oude en Jonge Duivinnen (Vrou-
wen). Vijftien liefhebbers deden 

Spannende decembermaand 
voor Blauwe Beugel schaatsers
Rijsenhout - Op zondag 1 decem-
ber was de Holland Cup Pure Sprint 
(100-300-500 meter) waaraan Men-
no Kramer deelnam en zich uitein-
delijk als tweede plaatste in het 
eindklassement. Hiermee verzeker-
de Menno zich van plaatsing voor 
het NK Pure Sprint. Tamara Goosen 
werd 18e in haar categorie bij de-
ze Super Sprint wedstrijden en wist 
zich helaas niet te plaatsen voor 
het NK. In het weekend van 7 en 
8 december werd op het Haarlem-
se ijs gestreden voor de felbegeer-
de Kraantje Lek Trofee. Hét nationa-
le damestoernooi van Nederland op 
de eigen thuisbaan, waarvoor Nic-
ky van Leeuwen uitkomend voor 
het Challenge Schaatsteam zich 
had geplaatst. Na een prima week-
end vond Nicky zichzelf terug op de 
23e plaats in het algemeen klasse-
ment, maar waarin met name haar 

1500 en 3000 meter opvielen door 
respectievelijk een 15e en een 13e 
plaats. Olaf Smit was uitgenodigd 
voor de Eindhoven trofee, maar dat 
liep niet helemaal naar tevredenheid 
en moest hij genoegen nemen met 
25e plaats in het klassement. Ver-
der reden Menno Kramer en Na-
tasja van Wijk afgelopen weekend 
de Utrecht City Bokaal. Waar Men-
no tevreden op terug kan kijken met 
een 20e plaats, was Natasja wat 
minder tevreden over haar optreden 
met een 25e plaats van de in totaal 
32 deelnemers. Al deze wedstrijden 
behoren net als de Holland Cups 
tot de subtop wedstrijden van Ne-
derland, maar waar ook een aantal 
landelijke toppers aan meedoen om 
wedstrijdritme te houden. Al met al 
prima resultaten en mooie ervarin-
gen opdoen zo voor de Blauwe Beu-
gel rijders. Tenslotte waren er afge-

lopen weekend Gewestelijke Kam-
pioenschappen voor junioren waar-
mee ook plaatsing voor de regio’s 
en uiteindelijk NK’s kan worden af-
gedwongen. Mirte van der Eijden 
behaalde de 3e plaats op de 3000 
meter en tevens een bronzen me-
daille in het eindklassement. Mir-
te is hierdoor zeker geplaatst, als-
mede Erik Kramer die 12e werd in 
het eindklassement. Voor Tama-
ra Goossen en Nicky van Leeuwen 
wordt het afwachten op een moge-
lijke aanwijsplek. Aanstaande vrij-
dag vertrekt het gehele Challen-
ge Schaatsteam, met daarin dus 
veel Blauwe Beugel schaatsers, 
naar Collalbo voor een trainings-
kamp van 10 dagen. De marathon-
schaatsers van de ijsclub zijn op bij-
na alle niveaus goed vertegenwoor-
digd. In de hoogste landelijke Top-
Divisie strijdt Mats Stoltenborg we-
kelijks om het witte leiderspak van 
de beste jongere, dat inmiddels zeer 
stevig om zijn schouders zit na ve-
le top-tien klasseringen. Daarnaast 
bezet Mats inmiddels de 4e plaats 

in het algemeen klassement om de 
KPN Marathon Cup. Tevens gaat 
Bart van der Vlugt steeds sterker rij-
den, en werden vorig weekend in 
Assen de eerste punten binnen ge-
haald met een mooie 18e plaats. 
Een prima prestatie in zijn debuut-
jaar op dit allerhoogste niveau. Ook 
in de regionale-, baan- en jeugdma-
rathons wordt fanatiek meegestre-
den om de overwinning. Björn Stol-
tenborg reed een uitstekende 6-ba-
nen wedstrijd en eindigde op een 
prima 12e plaats, goed voor de eer-
ste klassementspunten. Ook in de 
diverse C1 baanmarathons rijdt hij 
regelmatig top-tien. Onno Zonne-
veld, Igor Baars en Luuk Kooij pres-
teren supergoed in de jeugdmara-
thons en zullen ook de gewestelijke 
jeugdmarathons gaan rijden. 

Voor meer informatie omtrent 
(schaats) nieuws, uitslagen, versla-
gen en evenementen heeft IJsclub 
De Blauwe Beugel een actieve web-
site die te raadplegen is via: http://
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl. 

tijd naar 3.26,36 te brengen, een dik 
persoonlijk record. Bij de 200 rug 
jongens had Ruben besloten in te 
houden om zich te sparen voor de 
200 vlinder, nou inhouden? Hij wist 
maar liefst 2 seconden van zijn tijd 
af te zwemmen, dat belooft nog wat 
voor die 200 vlinder. Voor de Minio-
ren 2, 3 en 4 stond een 50 vlinder-
slag op het programma. Jort en Jo-
chem maakten er zo’n spannen-
de strijd van dat de officiële uitslag 
nodig was om te zien wie er eerder 
aantikte. Jort 46,36; Jochem 46,76; 
Liam 53,69 en Dawid de jongste van 
het stel 59,78. Bij de 100 vrije slag 
zat Danique nipt boven haar beste 
tijd en Nina die verleden week haar 
tijd al wist te verbeteren deed het 
nog even dunnetjes over met een 
1.36,70. Madelief zwom boven haar 
tijd, maar ondanks de griep heeft ze 
het keurig gedaan. De 50 rug lever-
de Olivia een tijd op van 42,40, mooi 

persoonlijk record en ook Laure 
deed het met 51,55 heel goed. Jane 
nam de overwinning voor haar reke-
ning met 40,33. Tot slot Amber C op 
de 100 vlinder. Ze deed het gewel-
dig in 1.32,37, een hele goede tijd! 
Bij 200 vrije slag sneuvelde er ook 
records met Viggo als koploper. Hij 
wist maar liefst 34 seconde ervan af 
te halen. Het laatste nummer van de 
middag, 200 vlinder, was het debuut 
van Sam haar debuut. Ze zwom de 
afstand keurig in 3.30,71. Ruben kon 
met deze afstand een limiet in de 
wacht slepen. Hij had 2.42,91 staan 
en moest hier 2.36,12 van maken 
wilde hij een plaatsje op het NJK in 
de wacht slepen. Er werd volop aan-
gemoedigd, het was heel spannend. 
De stopwatch van de official werd 
afgeklokt op 2.34,28 ! Ruben heeft 
het gehaald. Met deze euforie zat 
het erop. Wat een talent en wat is er 
goed gezwommen, op naar deel 3. 

mee aan de viertallenshow, waar-
bij de resultaten van de vier gezette 
duiven bij elkaar opgeteld het hok-
kampioenschap opleverde. De deel-
nemers hebben het de keurmees-
ter bijzonder moeilijk gemaakt, want 
maar liefst vijf liefhebbers behaal-
den hetzelfde aantal punten, name-
lijk 369¼ punten, zodat op uniformi-
teit (dezelfde kleuren van het viertal) 
de winnaar aangewezen werd. Het 
was Michel de Block uit Aalsmeer 
die het mooiste viertal ingezet had 
en zich een jaar lang hokkampioen 
van de vereniging mag noemen. Op 
de tweede plaats Henk Spaarga-

ren uit Aalsmeer en op drie is Eric 
Wiersma uit Amstelveen geëindigd. 
Wim Wijfje uit De Kwakel werd vier-
de en Van Leeuwen & Van Grieken 
uit Aalsmeer vijfde. Om 8 uur be-
gon de feestavond met een hapje 
en een drankje, met de gebruikelij-
ke rondjes bingo. Tussen de rondjes 
bingo door huldigde de voorzitter de 
kampioenen en als afsluiting van de 
avond was er nog een verloting met 
prachtige prijzen. Hulde aan de Da-
mes en heren die dit verzorgt heb-
ben, het was fantastisch.
Voor de eindstanden van 2013 zie 
www.detelegraaf.nl
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Laatste sjoel-
competitieronde

Kudelstaart - Donderdag 12 de-
cember is de laatste competitieron-
de van 2013 gehouden bij Sjoelclub 
Aalsmeer. In de hoofdklasse ging 
Albert Geleijn er met de winst van-
door. Petra Houweling bezette de 
tweede plaats voor Han van Leeu-
wen. In de A-Klasse won Paul van 
den Berg, voor Mariëtte en Cock 
van der Vlugt. Jan Alderden won 
in Klasse B, voor Theo van Leijden 
en Karin Geleijn. Wil van Leeuwen 
bezette plek één, voor Jan Geleijn 
Dzn. en Maria Baggen. Vanavond, 
donderdag 19 december, is er bin-
go-sjoelen (kerstsjoelen) vanaf 
20.00 uur in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Na kerst en oud en nieuw 
gaat de competitie weer van start 
op 2 januari. Voor informatie zie ook 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl

Poel’s Eye in het Dorpshuis
Tibor en Daan winnen het 
Blind koppeltoernooi
Kudelstaart - Het eerste (van de 
drie) zaterdagavond toernooi van 
het seizoen van de dartclub Poel’s 
Eye is weer gespeeld. Het betrof het 
Blind koppeltoernooi. Dit toernooi 
vond plaats in prachtig kerstsfeer 
door het versierde Dorpshuis. Elke 
darter werd vijf ronden lang blinde-
lings gekoppeld aan een dartmaat 
en twee tegenstanders. Hierna werd 
de stand opgemaakt en werd een 
winnaar en een verliezerronde ge-
formeerd. Ook nu herhaalde de dar-
ters carrousel zich, alleen beteken-
de een verliespartij nu wel helaas 
het einde van de (dart) avond. Victor 
van Schie en Ilona hielden het lang 
vol, maar verloren uiteindelijk jam-
merlijk de finale. Erik Jan Geelker-
ken daarentegen won voor de twee-
de keer op rij het Blind koppel toer-

nooi, dit keer aan de zijde van Rob 
Broekhof (in de finale). In de ver-
liezerronde kwamen Rob Braam 
en John Guldemond ver, maar zij 
moesten de hoogste eer aan twee 
veelbelovende darters laten, name-
lijk Tibor Hogervorst en Daan Her-
ben. Morgen, vrijdag 20 december, 
is weer een ‘gewone’ speelavond. 
Hoewel vele darters voor de ge-
zelligheid deelnemen, of eventueel 
voor de prijzen in één van de vier ni-
veaus, worden er op de speelavon-
den ook punten uitgedeeld. Deze 
punten vormen aan het eind van het 
seizoen de Top Tien. Het bereiken 
van de Top Tien is altijd een strijd op 
zich bij de Poel’s Eye. Marco Corne-
lisse voert momenteel de ranglijst 
aan. Hij wist drie van de zes speel-
avonden te winnen. William Huni-

tetu, Wim Grapendaal en Erik Jan 
Geelkerken mogen echter niet wor-
den afgeschreven, zij wonnen allen 
een speelavond. De nummer vier in 
de stand, Bak, wist twee seizoenen 
geleden op de valreep kampioen te 
worden door de laatste twee speel-
avonden te winnen. Grootste slacht-
offer toentertijd was Davey Mon-
sees, de huidige nummer vijf in de 
stand. Voor Davey wordt het echter 
lastig zich dit jaar in de kampioen-
strijd te mengen aangezien hij ge-
emigreerd is naar Spanje. Remco 
Maarse, Tjitte Miedema, Gilbert van 
Eijk en Huib Gootjes vervolmaken 
momenteel de Top Tien. Momen-
teel elfde, maar een grote kansheb-
ber voor een Top Tien notering aan 
het einde van het seizoen, staat Ro-
nald Baars. Ronald begon het sei-
zoen erg sterk, maar had de laat-
ste tijd flinke pech met de loting. In 
de stand staat achter Ronald een 
top trio, maar John Kater, Christop-
her Brouwer en regerend kampioen 
Danny Zorn kwamen net te weinig 
speelavonden opdraven om (voorlo-
pig) een rol van betekenis te spe-
len. Ilona van Emden, Albert Ge-
leijn en Peter van de Laarse verdie-
nen op basis van hun huidige ran-
king, én de Top Tien noteringen in 
het verleden, nog een vermelding 
als kanshebber. 

Het seizoen duurt immers nog lang 
genoeg (negen speelavonden) En 
dat geldt uiteraard voor elk niet ge-
noemde darter. Maar, kampioen of 
Top Tien aspiraties ten spijt, ieder-
een, van man tot vrouw en van jong 
tot oud, is van harte welkom om 
morgen, vrijdag 20 december, ge-
zellig te komen darten in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Ook nieuwe-
lingen zijn natuurlijk altijd welkom. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. Meer in-
formatie over de dartclub is te vin-
den op de website www.poelseye.nl.

Voetbalwedstrijd zaterdag
Aalsmeer verliest toch 
van Voorschoten met 1-2
Aalsmeer - Het was het weer net 
niet aan de Dreef afgelopen zater-
dag. De elftallen van Aalsmeer en 
Voorschoten trakteerden het voet-
balpubliek (135 man), ondanks de 
vele fouten aan weerskanten, op 
een leuke en levendige wedstrijd 
voor. Tot aan de 20e minuut gebeur-
de er weinig. Maar toen moest kee-
per Ray Smidt laten zien dat hij bui-
ten de 16 meter ook een mannetje 
kon passeren, wat helaas mislukte. 
Zijn bal belandde bij Qendrim Gashi 
die daarna het cadeautje in een leeg 
doel schoot, 0-1. Aalsmeer kreeg 
leuke kansen. Voorschoten ’97 bakte 
er ook weinig van en was het tot aan 
de rust nog steeds 0-1. De tweede 
helft bleef Aalsmeer komen. Voor-
schoten ’97 kreeg via Joshua van 
Steenvoorden een beste kans, maar 
Burak Sitil stak zijn doelman een 
helpende hand toe en haalde de bal 
van de lijn. Toen in de 77e minuut 
Aalsmeer een penalty kreeg (Salih 
Yildiz van de bal gezet) en Burak Si-
til de 1-1 inknalde, begon de lucht 
boven het veld weer te klaren. Men 
dacht stilletjes aan drie punten. 
Echter een mooi afstandsschot van 
Joshua van Steenvoorden in de 87e 
minuut bepaalde de eindstand toch 
weer op 1-2 en stond Aalsmeer na 
94 minuten weer met lege handen. 
De ervaring van de laatste wedstrij-
den laat zien dat er toch in de twee-
de helft van de competitie punten 
gehaald kunnen worden. Met We-
sley van Schaik weer in de basis 
(was drie wedstrijden geschorst) en 
Mark Ruessink voor Serginho Stek-
kel werd het toch een attractieve 
wedstrijd. Veel foute passes, maar 
men ging vol voor de drie punten, 
geen verdedigend voetbal. Een fy-
siek sterker Voorschoten ’97, vooral 
de beide spitsen Shemiel Constan-
cia en Soufiane Boekhidoes toren-

den boven iedereen uit en gebruik-
ten hun lichaam op de juiste mo-
menten. Wesley van Schaik kreeg 
drie goede kansen om te scoren. Tot 
zelfs in de blessuretijd van de eer-
ste helft toe. Hij zal het wedstrijd 
ritme gemist hebben, want de bal-
len gingen over of naast. Scheids-
rechter de Waard had het alleen 
moeilijk met de veel pratende spe-
lers, zowel in als buiten het veld en 
de op het verkeerde moment vlag-
gende assistent-scheidsrechter van 
Voorschoten ’97. Vooral in de twee-
de helft werd het zichtbaar. Liefst 
negen keer geel hield Voorschoten 
’97 aan dit duel over. Een bekeken 
schot van Nick Duijn in de 48e mi-
nuut werd ternauwernood gekeerd 
door doelman Robbert van der Post. 
Alle vrije trappen en corners werden 
door Nick Duijn op maat aangesne-
den, maar de Aalsmeer spelers had-
den er geen kijk op en profiteerden 
er niet van. Wissel 58e minuut: In-
dy van Koert voor Nick Duijn. Wis-
sel 64e minuut: Harmen Colijn voor 
Mark Ruessink. Indy van Koert had 
in de 65e minuut de 1-1 op zijn 
schoen. Te lang aarzelen en de kans 
was voorbij. Ray Smidt voorkwam 
in de 72e minuut een doelpunt op 
een inzet van Kim Theil. Wissel 74e 
minuut: Vincent Krabbendam voor 
Wesley van Schaik. Een foutje van 
Djiri Michel leverde Salih Yildiz een 
strafschop op. Burak Sitil maakte 
het goed af, 1-1. Tot in de 87e mi-
nuut Joshua Steenvoorden kiezel-
hard uithaalde en was Ray Smidt 
kansloos, 1-2. Aalsmeer probeerde 
nog van alles in de laatste minuten, 
maar het mocht niet baten. De win-
terstop is nu begonnen. De eerstvol-
gende wedstrijd is tegen Zwaluwen 
’30 uit Hoorn op 18 januari aan de 
Dreef. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis. Vanaf 20.00 
uur worden de kaarten verdeeld. 
Het klaverjassen op 11 december 
is gewonnen door Floor van Enge-
len met 5437 punten, op twee Ton 
Schouten met 5294 punten en op 
drie is Piet van Klaveren geëindigd 
met 5273 punten. De poedelprijs 
was deze keer voor Jaap Streefkerk 
met 3726 punten. 

Kerstkaartavond 
S.V. Kudelstaart

Kudelstaart - De Supporters Ver-
eniging Kudelstaart organiseert 
aanstaande vrijdagavond 20 decem-
ber een kerstkaartavond. Kaarters 
die graag een avond willen kaarten 
met een vaste maat, bijvoorbeeld 
vrouw, vriend collega of buurman, 
zijn van harte welkom. Ook kaartlief-
hebbers zonder vaste maat worden 
uitgenodigd, er zal naar een pas-
sende partner gezocht worden. Voor 
deze avond is een speciaal kerst-
prijzenpakket ingekocht. Er zijn prij-
zen voor de hoogste en laagste tafel 
en natuurlijk worden de vijf dubbele 
winnaars in de prijzen gezet.Ook de 
altijd te houden verloting met veel 
mooie prijzen, waaronder wijn, vlees 
en kaas, ontbreekt deze avond niet. 
Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro 
per persoon. Aanvang 20.00 uur in 
het Dorpshuis van Kudelstaart.

Snelle baanloop 
bij AVA

Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer werd vorige week woens-
dag de maandelijkse 3 en 5 kilome-
ter baanloop gehouden. De 5 kilome-
ter is bij de heren gewonnen door Cor-
ne Timmer 17:17, gevolgd door Reinder 
de Jong 18:14, Frans Woerden 18:35, 
Dick Beers 19:16, Enock Kemboi 19:26, 

Michel Vollebregt 19:27, Ruud Steen-
bergen 19:53, Toon Ligtenberg 20:02, 
Rob Heskes 20:25, Henny Kooijman 
20:58, Robert van Susteren 21:06, Ri-
chard van der Kleij 21:17, Gerard Al-
bers 21:24, Mathijs van de Pol 21:46, 
Els Raap 22:07, Sjaak Smit 22:23, Mar-
co van Eijk 22:27, Frank Weening 
22:38, Mirjam Colijn 22:45, Fred den 
Hartog 22:55, Arnold van Velthoven 
23:16, Alaaddin 23:20, Gostav Roorda 
23:27, Henk van Dijk 23:29, Sonja van 
Zeelt 24:19, Steven Schroor 24:30, Pe-
ter Velthuis 25:55, Anton Schuurman 
27:01, Cock van de Pol 28:22, Piet de 
Boer 28:44, Henk Lansbergen 29:44 en 
Gijs Honing in 34:18 minuut. Het was 
woensdagavond ook mogelijk om 3 ki-
lometer te hardlopen. Arjan Koopstra 
volbracht deze afstand in 14:16 mi-
nuut, gevolgd door Jara Scholte 20:20 
en Gerrit van der Steeg in 22:13 mi-
nuut. 

Daan wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma, 
evenals er gelegenheid is voor rum-
micub en hartenjagen. Op donder-
dag 12 december is het klaverjassen 
gewonnen door Daan Sandee met 
5414 punten bij elkaar, op twee Jan 
Weij met 5154 punten en op plaats 
drie is Piet van As geëindigd met 
5076 punten. Bij het jokeren was de 
hoogste eer voor Kees van der Meer 
met 86 punten. Belangstelling voor 
deze gezellige middag? Voor in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.

Sjoelstop bij 
BV Oostend

Aalsmeer - De sjoelcompetitie bij 
buurtvereniging Oostend is stil gelegd. 
Na kerst en oud en nieuw gaan de bak-
ken weer klaar gezet worden in ’t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De eer-
ste sjoelavond in 2014 is op donderdag 
16 januari vanaf 20.00 uur. De zaal gaat 
om 19.30 uur open voor inschrijving, 
koffie of thee. Iedere sjoelliefhebber is 
welkom. Het sjoelen op donderdag 12 
december is gewonnen door Jan Joore, 
Jopie de Vries, Adri Bleeker en Tini van 
der Merbel. De laatste sjoelavond in 
2013 is afgesloten met kerstbrood en 
met een verloting.

Geslaagde twintigste editie 
toernooi voor damdonateurs 
De Kwakel - Alweer voor de twin-
tigste keer werd er door Kunst & Ge-
noegen een damtoernooi georga-
niseerd voor damliefhebbers die de 
damclub ondersteunen. Zaterdag-
middag stroomde ’t Fort De Kwakel 
vol met dammers, biljarters en dar-
ters. Een geslaagde combinatie in 
het sfeervolle onderkomen. Er werd 
wel eens te hard gestoten of gescho-
ven, maar dat kon de pret van de 
verschillende sporten niet drukken. 
Voor de pauze speelden de dammers 
de voorrondes, hierin kon men zich 
plaatsen voor drie verschillende pou-
les naar sterkte. In de sterkste groep 
A kwamen weer sterke huisdam-
mers boven drijven: oud- winnaars 
Marco de Groot en Mike Kouwen-
hoven , Erik van Breukelen en van-
uit Duitsland helemaal overgekomen 
Jeroen van der Belt. Erik en Jeroen 
moesten uiteindelijk om de derde 
plaats knokken, Erik bleek de sterk-
ste in het eindspel. De grote finale-
partij ging dus tussen de oud win-
naars Marco en Mike. Mike kon op 
gelijke hoogte met Marco komen in 
het aantal totaalzeges, maar daar-
voor moest hij de laatste partij wel 

winnen omdat hij een punt aan Erik 
verspeeld had. Remise was genoeg 
voor Marco, maar remises waren 
er nog amper gespeeld deze mid-
dag. Toch slaagde Marco daarin, zo 
mocht hij zich voor de vijfde keer tot 
donateurdamkampioen laten kro-
nen. Dat werd gedaan door toernooi-
leider Adrie Voorn die ook de overi-
ge winnaars in het zonnetje zette. 
Zo wist Alfred van der Belt de twee-
de groep te winnen na verschillen-
de vluggertjes. Drie dammers wa-
ren namelijk gelijk geëindigd waar-
door de bedenktijd naar vijf minu-
ten werd teruggeschroefd. Wederom 
leek dit trio gelijk te eindigen, maar 
Fred Buskermolen ging in de fout. 
De C-groep werd een prooi voor Paul 
den Haan, hij trad in de voetsporen 
van zijn opa en redde de eer van de 
trouwe Kudelstaartse aanhang van 
K&G. Bij de jeugd kwamen twee zus-
jes op het podium, daartussen stond 
Jan Baars die tweede werd. Winna-
res werd Laida Wijfje, Charlotte werd 
derde. Er werd nog lang nagedamd 
in ’t Fort, met tevredenheid keken de 
deelnemers en de damclub terug op 
een leuke middag.

De finalepartij van Marco de Groot (rechts) en Mike Kouwenhoven.

De winnaars bij de jeugd 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - Op woensdag 11 de-
cember is de laatste OVAK-soos van 
2013 gewonnen door Dirk Tromp 
met 5251 punten, op twee Wil ter 
Horst met 5104 punten en op drie is 
Anton van de Polder geëindigd met 
5059 punten. De eerste soosmid-
dag in het nieuwe jaar is op 9 janu-
ari vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat.

Programma 
handbal

Zondag 22 december
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 – 
 SEW (jeugddivisie)
11.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren A1 –
 Hellas (jeugddivisie)
12.50 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 – 
 Bevo (Eerste Divisie)
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 – 
 Havas (jeugddivisie)

Kaartavond bij BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 20 
december is er weer gewoon kaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Aanvang is 20.00 uur, vanaf 19.30 
uur staan koffie en thee klaar. Ieder-
een is van harte welkom. Het kop-
pelkaarten op vrijdag 13 december 
is gewonnen door Piet Straathof en 
Cees Lof met 5388 punten, op twee 
Els en Wim Vergeer met 5264 pun-
ten en op drie Ceuda en Bert Kluin-
haar met 5188 punten. De poedel-
prijs was voor Mien Winters en Mar-
tien van Stijn met 3646 punten. Het 
jokeren is gewonnen door Trudy 
met 336 punten.

Handbal eredivisie heren
Aalsmeer verliest punt in 
rommelige wedstrijd
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer kregen de nummer 
vier, Eurotech/Bevo op bezoek. De 
enige ploeg waar tot dan toe van 
verloren was. Het had een voorte-
ken kunnen zijn. Het werd zater-
dagavond geen mooie, maar wel 
een heel spannende wedstrijd in 
de Bloemhof. FIQAS Aalsmeer 
was immers de nieuwe koploper in 
de eredivisie en wilde die positie 
graag behouden. In eerste instan-
tie leek dat ook te lukken. 
Hoewel de eerste helft meteen 
een rommelig spelbeeld te zien 
gaf, waren het wel de Aalsmeer-
ders die op voorsprong kwamen: 
3-1 en even later 7-4. Met name 
Frank Lübbert en Djordje Steva-
novic scoorden in deze fase. In de 
tien minuten die volgden maakten 
beide ploegen de nodige fouten. 
Na twintig minuten stond het sco-
rebord dan ook pas op 9-6. Ver-
volgens werd het nodige gemist 
aan Aalsmeer-kant en kon Bevo 
terugkomen tot 9-9. Maar omdat 
de tegenstander tegen twee tijd-
straffen op rij aan liep, kon FIQAS 
Aalsmeer profiteren en de rust-
stand bepalen op 13-9.

Die voorsprong werd in het be-
gin van de tweede helft via onder 
meer Wai Wong nog verder uitge-
bouwd tot 17-9 en er leek geen 
vuiltje aan de lucht. Toch was de 
wedstrijd nog niet gespeeld. Bevo 
gaf niet op, kwam terug tot 17-13 
en de Limburgse ploeg profiteer-
de op zijn beurt van een overtalsi-
tuatie: 18-16. In deze fase was ook 
schutter Dario Polman belangrijk: 
hij wist zes keer te scoren in de 
tweede helft. 
De sterk keepende Gaby Birjova-
nu kreeg maar geen grip op zijn 
schoten. Aanvallend bracht FIQAS 
Aalsmeer ook niet (meer) genoeg 
en zo lag de wedstrijd na een klei-
ne twintig minuten weer helemaal 
open: 21-20. Helemaal toen Bevo 

de vijf minuten voor tijd de aan-
sluitingstreffer wist te maken: 22-
22. FIQAS Aalsmeer ging forceren 
en dat leverde zelfs nog een ach-
terstand op (22-23). Het was Rem-
co van Dam die met nog vijfen-
twintig seconden op de klok toch 
nog een punt veilig stelde: 23-23. 
Toen later bleek dat Volendam ver-
rassend had verloren bij Quintus 
viel de schade van het gelijke spel 
nog mee: FIQAS Aalsmeer staat 
immers nog steeds bovenaan en 
nu zelfs twee punten los van Vo-
lendam. Alleen konden de achter-
volgers Lions en Bevo wel dichter-
bij komen. Maar met nog één wed-
strijd op het programma dit kalen-
derjaar zal men daar – ondanks 
deze wat zwakkere wedstrijd – 
toch tevreden mee zijn. Deze laat-
ste wedstrijd van het jaar is aan-
staande zaterdag vanaf 20.00 uur 
uit bij Red Rag/Tachos.      

Handballers genomineerd                                                                                               
Twee handbaltalenten van FIQAS 
Aalsmeer: keeper Jeremy Hooij-
man en speler Sven van Vuren zijn 
genomineerd voor de Sporttalent 
Rabobank Stimuleringsprijs 2013, 
een prijs die jaarlijks wordt uitge-
reikt door de Rabobank in Amstel-
veen. De jury, bestaande uit Frits 
Barend, Olga Commandeur, Wim 
Ris, Agnes Brunninkhuis, John 
Bosman, Gerard Braam, Otto Rof-
fel, Pui Wu en Arthur Woensdregt 
(Rabobank ), Wilma Mateboer (All 
Sports), Dirk Landsaat, Jolanda de 
Rover en voorzitter Hans de Bie 
kwamen tot de nominatie. 

Op 16 januari 2014, tijdens de 
jaarlijkse huldiging van de Am-
stelveense kampioenen, zal de ju-
ry bekendmaken wie de prijswin-
naars zijn en zich een jaar lang 
Sporttalent van Amstelveen mo-
gen noemen. Eerder – in januari 
2010 – werd de prijs al gewonnen 
door Jeremy’s broer Kevin.   
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Aansluiting nieuwe N201 op de A4 is open
De aansluiting van de nieuwe N201 op de A4 is sinds 15 december open. 
Weggebruikers van de nieuwe weg en van de oude N196 moeten nog 
wennen aan de nieuwe situatie. Daarom laten we op de kaart zien wat 
de mogelijke routes zijn. De Provincie heeft de weg nu al open gedaan, 
omdat ook de kerstvakantie in deze periode valt. Er is dan wat minder 
verkeer en zo nodig kunnen dan nog zaken bijgesteld worden. De route 
is al wel goed aangegeven met borden en zo nodig worden extra borden 
geplaatst ter ondersteuning van de weggebruikers. Wie goed voorbereid 
de weg op wil kan ook nog even kijken op de website van de provincie 
Noord-Holland: www.N201.info. Onder het kopje ‘Aansluitingen A4’ is een 
animatie te bekijken hoe het verkeer vanaf nu van en naar de A4 moet 
rijden. 

Wethouder Verkeer en Economische Zaken 
Ad Verburg: ‘De nieuwe weg is goed voor 
veiligheid, leefbaarheid en de economie’
Wethouder Verburg: ‘Een historisch moment voor 
Gemeente Aalsmeer qua veiligheid en leefbaarheid. 
De nieuwe N201 gaat niet meer door het centrum 
van Aalsmeer. De nieuwe N201 is heel belangrijk voor 
Aalsmeerse economie, maar ook nationaal en zelfs 
internationaal. Deze regio is onderdeel van Green-
port Aalsmeer, dat samen met Schiphol miljarden 
euro’s bijdraagt aan de Nederlandse economie. 

Door de nieuwe N201 ligt het Aalsmeerse business-
park Green Park Aalsmeer op nog maar 5 minuten rijden van Schiphol. De 
vrachtwagens van de Bloemenveiling FloraHolland en Schiphol kunnen in 
15 minuten naar de A2, A4 en A9. De nieuwe N201 is dus een grote impuls 
voor de economie is de regio.’

Nog werkzaamheden
De eerste weken kan nog oponthoud op de route ontstaan. Zo wordt bij de 
Bennebroekerweg richting Hoofddorp-Zuid tot de Kerst nog gewerkt. Ook 
de Taurusavenue is net opengesteld en veel mensen moeten deze nieuwe 
route naar en van de A4 nog ontdekken. De verwachting is dat het verkeer 
rustig zal wennen aan de nieuwe situatie en niet meer de oude routes 
neemt. We vragen u nog even geduld.

Route vanuit Aalsmeer-Dorp
Weggebruikers die uit Aalsmeer-Dorp komen kunnen via de N196 in de richting Hoofddorp rijden. 
De snelste route naar de A4 en A9 is via de Fokkerweg (bij Schiphol-Rijk) en dan richting de A4 
via de Koolhovenlaan en daarna dan linksaf via de nieuwe N201 naar de A4. Voor de A9 ook via de 
Fokkerweg bij Schiphol-Rijk) via de Koolhovenlaan dan rechtsaf de nieuwe N201 en vervolgens de 
N232 in de richting van de A9. Deze route was al vanaf april dit jaar beschikbaar. Een andere route 
vanuit Aalsmeer-Dorp naar de A4 is via de oude N196 rechtdoor richting Hoofddorp en hier onder 
het viaduct door en dan de A4 op. Deze route is minder snel omdat hier veel verkeerslichten 
staan.

Route vanuit Hornmeer
Weggebruikers die uit Hornmeer komen hebben drie opties. 
Optie 1: Via de Zwarteweg, de Molenvlietweg en de Middenweg naar de nieuwe N201 (richting 
A4 en A9). 
Optie 2: Via de N196 naar links afslaan op de Legmeerdijk (N231) en daar via de fl y-over de 
nieuwe N201 op en richting A4 of na de Waterwolftunnel via de Fokkerweg (N232) naar de A9. 
Optie 3: Via de Bachlaan naar de Legmeerdijk N231 en daar naar de nieuwe N201.

Route vanuit Kudelstaart 
Weggebruikers die uit Kudelstaart komen kunnen via de Hoofdweg of Mijnsherenweg of Bachlaan 
naar de Legmeerdijk (N231) en daar rechtdoor de N196 oversteken. Dan via de fl y-over de nieuwe 
N201 richting A4 of na de Waterwolftunnel via de Fokkerweg (N232) naar de A9.  

Route vanuit Nieuw-Oosteinde en Aalsmeer-Oost
Weggebruikers die uit Nieuw-Oosteinde en Aalsmeer-Oost komen kunnen via de Machineweg naar 
de Legmeerdijk en daar de nieuwe N201 op. Dit is de snelste route naar de A4 en A9. Een alterna-
tieve route naar de A9 is via de Legmeerdijk en de Bosrandweg (N231).

Route vanuit FloraHolland en bedrijventerrein Hornmeer
Direct vanuit FloraHolland en bedrijventerrein Hornmeer via de Legmeerdijk (N231) via de fl y-
over de nieuwe N201 oprijden en richting A4 of na de Waterwolftunnel via de Fokkerweg (N232) 
naar de A9.

Route bedrijventerreinen Zwarteweg en Witteweg en Stommeer
Via Zwarteweg, Molenvlietweg en Middenweg en daar de nieuwe N201 op.

Voor meer informatie kijk op www.N201.info.

Nieuwe Routes

Wethouder Verkeer en Economische Zaken 
Ad Verburg: 
veiligheid, leefbaarheid en de economie’
Wethouder Verburg: ‘Een historisch moment voor 
Gemeente Aalsmeer qua veiligheid en leefbaarheid. 
De nieuwe N201 gaat niet meer door het centrum 
van Aalsmeer. De nieuwe N201 is heel belangrijk voor 
Aalsmeerse economie, maar ook nationaal en zelfs 

Door de nieuwe N201 ligt het Aalsmeerse business-
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