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Alleen tegen inlevering van deze bon
op 29, 30 en 31 december
Redden wat er te redden valt. Deze versterker is in ieder geval niet in rook opgegaan... Foto Rob ten Brink

Stichting Aalsmeer helpt vraagt ieders hulp

Groot aantal bands dupe
van mega-brand in Oost!
Aalsmeer - Afgelopen zondag
21 december even voor twee uur
in de middag is Aalsmeer opgeschrikt door een grote brand aan
de Aalsmeerder- en de Oosteinderweg. In nagenoeg heel Aalsmeer en
in de verre omgeving vulden dikke,
zwarte wolken de lucht. In een loods
aan de Aalsmeerderweg is door nog
onbekende oorzaak brand ontstaan.
Het vuur sloeg over op een gebouw
waar oldtimers en boten stonden geparkeerd en vervolgens op de oefenruimtes van Schild aan de Oosteinderweg. Een flink aantal studio’s
is in rook opgegaan en hierdoor zijn
zeker veertig tot zestig bands gedupeerd.
Gitaren en versterkers
Wekelijks komen bands uit Aalsmeer
en omgeving bij Schild bijeen voor
de wekelijkse repetities. In de ruim-

tes staan kasten waarin muzikanten
de gelegenheid wordt gegeven hun
apparatuur en instrumenten op te
bergen. Sommige nemen na iedere oefenavond hun gitaar of basgitaar mee naar huis, maar een drumstel, keyboard en geluidsapparatuur
wordt veelal in de kasten opgeborgen en zijn nu dus door het vuur gegrepen. Juist op de middag van de
presentatie van de stichting muzikaalsmeer, waar de opzet met muziek
en film uiteen werd gezet van de realisatie van een boek en dvd over muziekdorp Aalsmeer, sloeg deze brand
in als een bom. De band Wildcat is
één van de formaties die alle instrumenten en apparatuur in rook heeft
op zien gaan. Ook Ten Beers After
hoopt forse schade. In eerste instantie werd gedacht dat alle instrumenten en apparatuur in vlammen waren
opgegaan, maar de bandleden heb-

ben het een en ander kunnen redden. “Nu afwachten hoe het droogt,
alles is nat”, legt zanger Jacko Hansen uit. “Onder andere het drumstel
van Cees stond vol water. We hebben
onze spullen tijdelijk mogelijk stallen
in de oefenruimte van Social Animal.
Die is nog geheel in tact.” Ten Beers
After zou juist het oud-en-nieuwfeest in De Oude Veiling muzikaal
luister bij gaan zetten. Instrumenten
krijgt dit achttal uiteraard te leen van
andere muzikanten. Echter het mogelijke verlies van de instrumenten
en de apparatuur vanwege de enorme waterdouche is niet alleen emotioneel groot, maar betekent eveneens
een behoorlijke financiële domper.
Aalsmeer helpt!
De presentatie van de stichting muzikaalsmeer op het moment van de
brand zorgde voor vele muzikanten

op dezelfde plek en dit heeft er toe
geleid dat gelijk de koppen bij elkaar
gestoken zijn om acties op te zetten
om de gedupeerde muzikanten financieel een hart onder de riem te
steken. De Nieuwe Meerbode geeft
alle publiciteit, maar de stichting
Aalsmeer helpt gaat het middelpunt
in deze vormen. Op de site kunnen
gedupeerde bands zich melden en
kunnen mensen een bedrag storten
om de formaties een donatie te geven om nieuwe apparatuur en instrumenten aan te kunnen schaffen. Verder gaat Aalsmeer helpt bij alle komende optredens van Aalsmeerse
bands de ton van de stichting bij de
deur plaatsen en hier kunnen bezoekers een vrijwillige bijdrage in deponeren.
Morgen, woensdag 24 december,
is de start tijdens het kerstavondconcert van de Als je maar van de
Straatband in De Oude Veiling in de
Marktstraat. U/jij wordt gevraagd
een bedrag in de ton te stoppen en
dit geld gaat voor de volle honderd
procent verdeeld worden over de gedupeerde bands. Help mee, help de
Aalsmeerse bands weer het podium
op! Er wordt verder nog gedacht aan
een benefietconcert, maar de organisatie hiervan is nog in een pril stadium. De Nieuwe Meerbode houdt u
via Aalsmeer helpt en natuurlijk de
bands op de hoogte van de acties!
Het bankrekeningnummer van de
stichting is 483.750.158.

In de brand - uit de brand

NieuwjaarsbijeeNkomst gemeeNte
aalsmeer 5 jaNuari 2009
De gemeente aalsmeer organiseert op maandag 5 januari 2009
vanaf 20.00 tot 23.00 uur de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
alle aalsmeerders en kudelstaarters zijn van harte welkom in
de burgerzaal van het gemeentehuis om elkaar in een informele
sfeer een gelukkig Nieuwjaar te wensen onder het genot van
een drankje en een hapje.
Het gemeentebestuur nodigt iedereen van harte uit om deze avond
naar het gemeentehuis te komen om met elkaar 2009
een feestelijke start te geven.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Brandweer, politie, westeinder advies groep
en leveranciers: geweldig Bedankt
voor het snelle optreden.
aalsmeer Bedankt
voor het hartverwarmende medeleven.
Alle medewerkers
van bakkerij Vooges
+ Wim en Corine Engel

Museumboerderij “Jan Makkes”

Kersttentoonstelling 2008
Zaterdag 13 december
t/m zondag 4 januari 2009

11.00 - 18.00 uur
U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Gemeente zet in op veiliG oud en nieuw
oud en nieuw wordt ieder jaar in de gemeente Aalsmeer groots
gevierd. om er voor u ook dit jaar weer een plezierig feest van te
maken, heeft de gemeente samen met politie, brandweer, stichting
Cardanus en discotheek Bon Ami diverse voorzieningen en maatregelen getroffen.
Inzet discobussen
Tijdens de nieuwjaarsnacht rijden speciale discobussen gratis naar de
nieuwjaarsfeesten in discotheek Bon Ami en jongerencentrum N201. Op
deze manier wordt feestvierders een alternatief geboden om met het
openbaar vervoer thuis te komen in plaats van achter het stuur te gaan
zitten of op de brommer of fiets te stappen. De discobussen rijden van
Aalsmeer Oosteinde, Aalsmeer Dorp en Kudelstaart naar de nieuwjaarsfeesten en brengen de jongeren ook weer thuis.
De bussen vertrekken vanaf Aalsmeer Oosteinde (hoek Machineweg/Catherina Amalialaan), Kudelstaart (hoek Robend/Edisonstraat) en Aalsmeer
Dorp (Raadhuisplein). De bussen vanuit Kudelstaart en Oosteinde rijden
om 00:30, 01:00 en 01:30 uur naar Bon Ami en N201. De bus in Dorp rijdt
om 00:45, 01:15 en 01:45. De terugritten starten vanaf 04:00 uur. De
laatste terugrit is om 06:00 uur. Voor meer informatie over de bustijden
kunt u terecht op www.bonami.nl.
Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij het feest van oud en nieuw, maar kan ook gevaarlijk
zijn.
Voor uw veiligheid, maar ook voor de veiligheid van omstanders geven
we u een aantal tips:
• Let op omstanders, meer dan de helft van de ongelukken
gebeurt met omstanders;
• Houd voldoende afstand en let op andere vuurpijlen;
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, nooit vanuit de hand;
• Steek weigeraars nooit opnieuw aan;
• Draag geen kunststof kleding of kleding met een capuchon;
• Grote vuurpijlen lanceer je vanuit een pvc-buis
die stevig in de grond staat;
• Kleine vuurpijlen steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles.
Het afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan tussen 31 december
10:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Het afsteken van illegaal vuurwerk is
verboden.
Zwerfvuurwerk
De gemeente vraagt u extra aandacht voor vuurwerk dat niet is afgegaan. Ieder jaar zien we dat bijna de helft van de vuurwerkongelukken
op Nieuwjaarsdag gebeuren. Vaak gaat het om jonge kinderen die op 1
januari zwerfvuurwerk van de straat halen en dit opnieuw afsteken, met
alle gevolgen van dien. Wij vragen u daarom op 1 januari 2009 samen te
zorgen voor vuurwerkvrije straten.
Vernielingen
Helaas is er vorig jaar voor tienduizenden euro’s aan gemeentelijke eigendommen vernield. Het betrof hier voornamelijk verkeersborden en prullenbakken. Dit is onacceptabel en daarom vragen gemeente en politie
u om vernielingen aan eigendommen altijd te melden. Zelf treft de gemeente ook maatregelen. Dit jaar worden een groot aantal prullenbakken
afgesloten met vuurwerkkleppen, tevens worden de ondergrondse containers voor het inzamelen van kunststof afgesloten. De bovengrondse
kunststofcontainers worden verwijderd.
Supersnelrecht
De gemeente Aalsmeer hoopt op een feestelijke jaarwisseling. Onruststokers die zich tijdens de nieuwjaarsnacht misdragen (bijvoorbeeld door
het plegen van vernielingen) worden streng aangepakt. Ook wordt er hard
opgetreden tegen agressief gedrag naar hulpdiensten. In deze gevallen
wordt het supersnelrecht ingezet. Dit houdt in dat overtreders de kans
hebben om tot hun zitting vast te zitten. Verdachten worden binnen 72
uur berecht voor hun daden.
Huisvuil
Iedere bewoner is zelf verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid in en
om het huis. Wij raden u aan om de eigen (mini-)containers en brandbare
materialen op uw eigen terrein te bewaren.

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

!

www.pietdupau.nl

wij hopen er samen met u een geweldig feest van te maken.

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

Gebruikte auto kopen?
Nu met 0% rente financieren
Catsman-opel B.V. Uithoorn
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen
buiten de normale openingstijden.
Voor onderstaande apotheken:
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Amstelveen. Tel. 020-3455000.
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende nachtapotheek in de regio
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost
Amstelveen 020-4562000. Tel.
Centrale nachtapotheek 0205923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van
8.30-18.00 u.

TANDARTsDIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.

DIERENARTsDIENsTEN
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
Marijnenlaan 46 Uithoorn, tel.
560627; Rameaulaantje 20
Aalsmeer, tel: 326734. Buiten
spreekuurtijden: voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar.
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.

AlARMNuMMER
Centraal alarmnr. voor spoedeisende gevallen, tel: 112. Voor
ambulance, tel: 020-5555555.

bRANDwEER
& pOlITIE
Brandweer, tel. 324444 of 0206212121. Politie, tel: 0900-8844.
Gemeentelijke controle dienst,
tel: 06-22217103.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND
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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN
Aalsmeer/Kudelstaart/
Rijsenhout
B. Renkens, S. de Vos en
E. v. Weerdenburg, tel: 344160

kopjes natuurlijk in de afwasmachine en dient de keuken opgeruimd te
worden. Voor deze activiteit wordt
een vrijwilliger gezocht, vooral op de
vrijdagmorgen is extra hulp nodig.
Op de koffie iets voor u/jou? Neem
dan contact op met Els Hendrikse
van de SWOA/VITA in de Parklaan
27, telefoon 0297-344094.

De opbrengst komt na aftrek van
de kosten ten goede van boven genoemde Hervormde gemeente. Het
geheel wordt gedragen door vrijwilligers die bestellingen rondbrengen
of die oliebollen verkopen in kramen bij AH in het centrum en bij The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Mocht u geïnteresseerd zijn in oliebollen van de kerk dan kunt u kijken
en eventueel bestellen op www.
dorpskerk-aalsmeer.nl en www.oosterkerk.info.
Mee helpen met dit gezellige gebeuren op 29, 30 en 31 december?
Neem dan contact op met Wilma
de Niet, tel 0297 341903 liefst na
18.30 uur.

Inloopuren in ‘t Spaarne
Hoofddorp - In verband met de
kerstdagen en nieuwjaarsdag zullen
er in de maand december en januari enkele inloopspreekuren in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp niet
doorgaan.
Het betreft het inloopuur van de
IKA-kankerpatiëntenvereniging en
het inloopuur van de Glaucoomvereniging.
Het eerstvolgende inloopuur van de
IKA is op de vierde donderdag van
de maand januari: op 22 januari van
10.00 tot 12.00 uur in het Informa-

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Donderdag 25 dec. 10u.
ds. A. Jansen. 16u. Kinderkerstfeest.
Vrijdag 26 dec. 10u. zangdienst mmv
‘Evondo’. Zondag 28 dec. om 10u. C.
van Atten, Rijswijk. 16.30u. ds. A.
Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Donderdag 25 dec.
10u. ds. Yolande Brandenburg.
Kerstdienst mmv Kerkkoor. Extra
collecte doopsgezind WereldWerk.
Zondag 28 dec. 10u. ds. E. Brusseevan der Zee. Extra collecte: ouderenwerk.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Rode Kruisgebouw a/d
Spoorlaan. Zondag 28 dec. 19u. br.
M.C. Plomp, Eindhoven.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Donderdag 25 dec. 10u. en 16.30u.
dienst. Zondag 28 dec. 10. en 16.30u.
dienst.

hulpDIENsTEN

Ikg

tiepunt Zorg Spaarnepoort. Op de
eerst donderdag in de maand februari, 5 februari, kunt u ook weer gebruik maken van het inloopuur van
de Glaucoomvereniging.
Van 13.30 tot 15.30 uur vindt deze
plaats op de polikliniek oogheelkunde.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort van het
Spaarne Ziekenhuis, tel. 023-890
8360 of kijk op www.spaarnepoort.
info.

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18.
woensdag 24 dec. 21u. Kerstnachtdienst met Arno Post. donderdag 25
dec. 10.30u. Familiekerstfeest. Zondag 28 dec. 10u. dienst met Arno
Post.

Gevonden:
- Rijnlandse Oord in Kudelstaart, een grote rood/ witte kat.
- Veiling Legmeerdijk, een zeer magere lapjespoes.
- Hornweg in Aalsmeer, een rode kater.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, twee grijs-zwarte- geringde ganzen.

OlgA

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764.
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u.
Het inloopspreekuur is wo. van
10.00-12.00 u.

Diensten tijdens
kerst en zondag
28 december

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. donderdag
25 dec. 10u. Kerstviering. Zondag 28
dec. geen samenkomst.

Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

KERKDIENSTEN

Vermist:
- Baanvak, of in de Zijdstraat bij het Molenplein, in Aalsmeer,
een cyperse kater met donkere rug, hij is 10 jaar.
- Oude Spoordijk, een zwarte kater, hij is gechipt.

Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

Hervormde Kerk houdt
oliebollenactie
Aalsmeer - Zo tegen het eind van
het jaar begint het weer te kriebelen bij de oliebollen commissie van
de Hervormde Kerk. Vergaderingen
vinden wat vaker plaats en allerlei
dingen worden geregeld en afgesproken. Voor degene die niet weten waar het over gaat: De oliebollen commissie zorgt dat tegen het
einde van het jaar de Nederlandse
traditie van oliebollen eten hoog gehouden kan worden.
Dat doet zij door het aanbieden van
overheerlijke oliebollen en appelflappen. Voorheen zelf gebakken,
nu bereid door een vakkundig bakker. Elke dag vers gebakken. Om je
vingers bij af te likken.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen
en gevonden honden: 06-53315557.

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Op de koffie in Meander
Aalsmeer - SWOA/VITA is op zoek
naar vrijwilligers die willen helpen
bij de koffie in Meander.
Als er in het wijksteunpunt in de
Clematisstraat activiteiten zijn, willen de bezoekers graag een kopje
koffie of thee. Een vrijwilliger zet de
koffie en verzorgt daarbij alle toebehoren. Na afloop moeten de vuile

Is uw huisdier
zoek?

Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen

Reis kansarme kinderen
voorspoedig verlopen!
Aalsmeer - Nadat de begeleiders
van Europa Kinderhulp zondag hadden genoten van de Berlijnse kerstmarkten was de tegenstelling bij de
bussen erg groot. Een duidelijk contrast tussen arm en rijk. De kinderen
hadden geen dikke jassen, mooie
mutsen en sjaals aan. Zondagavond
togen de begeleiders van Europa
Kinderhulp met openbaar vervoer
naar het busstation waar de kinderen met ouders of begeleiders al
vol ongeduld stonden te wachten.
Het zijn allemaal kinderen die van
de zomer reeds in Nederland waren, dus iedereen kende elkaar. De
reis verliep voorspoedig en de kinderen gingen al snel slapen. In de
vroege morgen werden veel kinderen zenuwachtig.
Gelukkig kwam Aalsmeer al snel in
zicht en toen de kinderen de gastouders zagen, was iedereen en-

thousiast. De gastouders hebben
mogen wachten bij Chimpie Champ,
de binnenspeeltuin aan de Oosteinderweg, waar zij getrakteerd werden op een ontbijt. Toen de kinderen binnen waren, kregen ook zij
een broodje. De kerstman kon aan
de gastouders een kerstkrans aanbieden, beschikbaar gesteld door
bakkerij Hulleman en een cadeautje, gesponsord door Black Jack.
Ook de kinderen kregen een aardigheidje. Iedereen toog tevreden
naar huis om hier tot 2 januari gezellig samen te zijn .
Ook in 2009 zoekt Europa Kinderhulp voor nog heel veel kansarme
kinderen een gastgezin voor ongeveer drie weken in de zomervakantie. Wie heeft er nog een plekje? Voor verder informatie kan gekeken worden op www.europakin-

Kerstmuziek in het Spaarne
Hoofddorp - Het Spaarne Ziekenhuis is vast niet de plek waar u als
eerste aan denkt om kerstavond
door te brengen, toch nodigen alle medewerkers u uit voor een gezellig muzikaal optreden in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis. Het koperensemble Brassband
Haarlem speelt op kerstavond 24
december van 18.00 tot 19.00 uur
traditionele kerstliederen. Alleen al
in het voorbijgaan een sfeervol geluid, maar iedereen wordt van har-

te uitgenodigd om plaats te nemen
en een uurtje te genieten. Om het
verblijf in het ziekenhuis tijdens de
feestdagen te veraangenamen worden patiënten en hun bezoekers in
het bijzonder uitgenodigd dit concert bij te wonen. Ook medewerkers
en belangstellenden van buiten het
ziekenhuis zijn van harte welkom.
Vorig jaar verzorgde de Brassband
Haarlem ook al een sprankelend optreden op kerstavond in het Spaarne
ziekenhuis. De toegang is gratis.

Veel lof voor Weihnachts
Oratorium van A.C.O.V.
Aalsmeer - Traditiegetrouw werd de zaterdag voor Kerst het Weihnachts
Oratorium van Bach ten uitvoer gebracht in de Bloemhof. De Aalsmeerse
Christelijke Oratorium Vereniging liet zich van haar beste kant zien en presenteerde de Weihnachts Oratorium voor een aandachtig publiek, dat tevens
genoot van de vier solisten Nienke Oostenrijk, Ina Boersman, Robbert Overpelt en Pieter Hendriks.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. Woensdag 24 dec. 22u. ds.
T.H.P. Prins. Kerstnachtdienst mmv
Davanti. Donderdag 25 dec. 10u. ds.
J. van Popering. mmv Song of Joy.
Zondag 28 dec. 10u. pastor mw.
A.M. Creemer-Allard, Kudelstaart.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Woensdag 24 dec. 21.30u.22.30u. ds E.J. Westerman, Aalsmeer.
Kerstnachtdienst. Donderdag 25 dec.
10u. ds. E.J. Westerman, Aalsmeer.
Kerstfeest. Zondag 28 dec. 10u. ds.
E.J. Westerman, Aalsmeer.
Oost: Woensdag 2 4 dec. geen
dienst. Donderdag 25 dec. 10u. ds.
C.G. Graafland. 18.30u. Kinderkerstdienst met C.G. Graafland. Trumpets
of the Lord. Zondag 28 dec. 10u. N.
Slok, Veenendaal.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Donderdag 25 dec. om 10u. ds. A.
van Vuuren. Kerstviering met jongeren. Vrijdag 26 dec. 10u. ds. A. van
Vuuren. Zondag 28 dec. 10u. ds. A.
van Vuuren. 18.30u. ds. F. van Roest,
Noordwijk.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Woensdag 24 dec. 22u. Kerstavonddienst mmv Sursum Corda, Aalsmeer. Donderdag 25 dec.
11u. Kerst-gezinsviering. Zondag 28
dec. 10u. ds. K. Muller. Opname radiokerkdienst. 16.30u. ds. T.A. Viezee, Krommenie.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Woensdag 24 dec. Kerstnachtmis
om 21u. Mmv Wijkerkoor + Wouter
Vos op orgel.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Woensdag 24 dec. 19u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt. Mmv de Mirakeltjes. Om 21u.
euch. viering in Karmelkerk met H.
Post. Mmv Karmelkoor. Om 23.30u.
in Karmelkerk euch. viering met L.
Seeboldt en gelegenheidskoor.
Donderdag 25 dec. 10.30u. in Kloosterhof woord-comm. viering met diaken J. Snoek. Mmv Karmelkoor.

Caritas zingt in
Lijnbaankerk
Aalsmeer - Interkerkelijk koor Caritas verleent op eerste kerstdag
haar medewerking aan de dienst in
de Christelijk Gereformeerde Kerk
aan de Lijnbaan. De dienst begint
om 10.00 uur. Het koor wordt begeleid door haar eigen combo en
staat onder leiding van Arie Vooijs.
U bent allen van harte welkom bij
deze dienst aanwezig te zijn.

Om 10.30u. in Kloosterhof woordcomm. viering met N. Kuiper.
Zondag 28 dec. 10.30u. in Karmelkerk, woord-comm. viering met diaken J. Snoek. Mmv klein koor.
Rijsenhout: woensdag 24 dec. 20u.
Kerstnachtviering. euch. viering met
mmv dames- + herenkoor SDG. Vgs.
pastor J. Ruijter en diaken J. Snoek.
Zaterdag 27 dec. geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Woensdag 24 dec. om 22.30u. ds. J.
Vrijhof. Kerstnachtdienst. Donderdag 25 dec. 10u. ds. R.H.F. Praamsma. Mmv het kerkkoor. Zondag 28
dec. 10u. mw. I. Pijpers, Alphen a/
d Rijn.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Woensdag 24 dec. 22.30u. R. Poesiat. Kerstavonddienst. Donderdag 25
dec. 10u. R. Poesiat. Kerstmorgen.
Vrijdag 26 dec. 10.30u. Kinderkerstfeest. Zondag 28 dec. 10u. ds. R.J.
Blaauw.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Woensdag 24 dec. 19u. Kerstavonddienst mmv Kinderkoor. Om
21u. dienst olv parochianen. Kerstavond met dames- + herenkoor. Om
22.30u. woordcomm. viering met A.
Blonk. Mmv Fiore. Donderdag 25
dec. 10.30u. euch. viering met H.
Post. Mmv dames- + herenkoor. Zaterdag geen dienst.
Zondag 28 dec. 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 28 dec. 19u. Theodoor Meedendorp.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudie
geen bijbelstudies.

sinds 1888
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.3017.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 8 en 20 januari 2009. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297– 38 76 17
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

nieUwJaarsBiJeenKomst Gemeente aalsmeer
5 JanUari 2009
De gemeente Aalsmeer organiseert op maandag 5 januari 2009
vanaf 20.00 tot 23.00 uur de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Alle
Aalsmeerders en Kudelstaarters zijn van harte welkom in de Burgerzaal van het gemeentehuis om elkaar in een informele sfeer een
gelukkig Nieuwjaar te wensen onder het genot van een drankje en
een hapje. Het gemeentebestuur nodigt iedereen van harte uit om
deze avond naar het gemeentehuis te komen om met elkaar 2009
een feestelijke start te geven.
oPeninGstiJDen GemeenteHUis ronD De feestDaGen
24 en 31 december: vanaf 16.00 uur gesloten.
25 en 26 december en op 1 en 2 januari: gesloten.
Op 5 januari: geopend vanaf 11.00 uur.
DefinitieVe BesCHiKKinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• J.P. Thijsselaan 18, 2 berken;
• Zwarteweg 59, 1 berk;
• Legmeerdijk 291, 6x Tilia Euchlora,, 1x Populus xcanadensis,
1300 m2 gemengd loofhout;
• Oosteinderweg 278, 2 kastanjes en 1 beuk.
Datum verzending vergunningen: 23 december 2008.
Voor 1 aPril 2009 sUBsiDieaanVraGen Doen Voor 2010
Op 23 december 2008 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de “beleidsregels 2010 Algemene Subsidieverordening
Aalsmeer” definitief vastgesteld. De beleidsregels zijn een nadere
invulling van het subsidiebeleid van de gemeente. In de periode van
24 december 2008 tot en met 4 februari 2009 liggen de beleidsregels 2010 ter inzage bij de afdeling dienstverlening.
Zoals elk jaar kunnen maatschappelijke organisaties in Aalsmeer subsidie aanvragen voor het komende jaar. De subsidie moet ten goede
te komen aan activiteiten die door organisaties in het gemeentelijk of gemeenschappelijk belang worden uitgevoerd. Dus vóór 1
april 2009 moet de aanvraag voor het jaar 2010 worden ingediend.
Voorwaarden en kaders
De gesubsidieerde activiteiten moeten passen binnen het gemeentelijke beleid. Er is een Algemene Subsidieverordening vastgesteld door de gemeenteraad en er zijn beleidsregels vastgesteld
door het college van burgemeester en wethouders voor het betreffende subsidiejaar. In die verordening en beleidsregels staat
nader omschreven aan welke voorwaarden uw aanvraag en activiteiten moeten voldoen. Zo moet er een aantoonbaar Aalsmeers
belang zijn en mag het verzoek er niet alleen op gericht zijn
om een maximaal aantal financiële ondersteuners te krijgen.
Een subsidie wordt alleen verleend door de gemeente Aalsmeer als
er sprake is van een aantoonbare financiële noodzaak. Een dergelijke
noodzaak kan blijken uit een door de organisatie overlegde begroting, waarin wordt aangetoond dat voortgang van de activiteit(en)
niet kan(kunnen) plaatsvinden zonder subsidie.
Verder kunt u pas in aanmerking voor subsidie komen als u kunt
aantonen dat ook via sponsoring, contributie of andere wegen een
deel van de kosten worden betaald.

Aanvragen
De Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2000, de beleidsregels
2010 zijn ook te downloaden van de website www.aalsmeer.nl. De
aanvraagformulieren zijn vanaf 7 januari 2009 te downloaden van de
website van de gemeente.
Voor meer informatie over een subsidieaanvraag kunt u contact opnemen met Judith Claver (0297-387663 van dinsdag t/m vrijdag).

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 52
t/m 25 dec.
t/m 26 dec.
t/m 26 dec.
t/m 29 dec.

woninGwet
Bouwaanvragen

t/m 31 dec.

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698.

t/m 31 dec.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Anne Frankstraat 30, het plaatsen van een dakopbouw;
• Anne Frankstraat 32, het plaatsen van een dakopbouw;
• Anne Frankstraat 35, het plaatsen van een dakkapel;
• Distelvlinderstraat 22, het plaatsen van een schuur
en het wijzigen van een schoeiing;
• Geerland 23, het vergroten van een berging;
• Hornweg 187, het vergroten van een sportcomplex;
• Jasmijnstraat 33, het wijzigen van een gevel en terras;
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord;
• Mijnsherenweg 40, het plaatsen van een hekwerk;
• Sterrekrooshof 17, het wijzigen van een gevel;
• Zwarteweg 98, het verplaatsen van een aanduidingsbord;
• Zijdstraat 78-80, het vergroten van een winkel
en appartementen.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Aalsmeerderweg achter 256, het bouwen van een woning.

t/m 14 jan.

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387698. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een veranda;
• Rozenhof 10, het plaatsen van een dakkapel.
• Vlinderweg 3, het plaatsen van een zwembad
Bouwvergunning 2e fase
• Achter de Wilgen 5, het vergroten van de woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 30 december 2008.
wet rUimteliJKe orDeninG (wro)
Verleende ontheffingen

t/m 31 dec.
t/m 2 jan.

t/m 19 jan.
t/m 23 jan.
t/m 23 jan.
t/m 26 jan.
t/m 3 feb.

Verkeersbesluit Karperstraat;
Ontwerpbesluit monumentenvergunning Oosteinderweg 129;
Kennisgeving ontheffing artikel 4.1.5. lid 3 Algemene
Plaatselijke Verordening;
Kapvergunningen: Kudelstaartseweg 145: 1 treurwilg
en 1 kronkelwilg; Willem Alexanderstraat 92: 1 esdoorn; snoeivergunning: Oosteinderweg 392: 2 beuken;
Kapvergunning: eiland Pinto, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 2876, 2 zilverberken;
Verkeersbesluiten: aanleggen gehandicapten parkeerplaatsen: Clauslaan 10, Clematisstraat 32;
Beleidsregels éénmalige uitkering sociale minima
2008;
Wet milieubeheer: veranderingsvergunning Koninklijke De Vries Scheepsbouw BV, Oosteinderweg 25;
Kapvergunningen: nabij Surfeiland: 4x Canadese populier, 36x gewone els, 23x gewone es, 28x veldesdoorn, 1x gewone haagbeuk, 2x ratelpopulier, 8x
schietwilg, 3x populier en 1x meidoorn; Uiterweg
291, ws 1, 1 berk;
Kapvergunningen: Mijnsherenweg 40 Kudelstaart:
1 taxodium distichum; Oosteinderweg 40: 1 kerstboom;
Verkeersbesluiten: aanwijzen autodateparkeerplaatsen;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 344, 1 berk; Sportlaan 71, 1 iep;
Gedeeltelijk goedgekeurd Bestemmingsplan Kudelstaart 2006:
Kapvergunningen: J.P. Thijsselaan 18, 2 berken;
Zwarteweg 59, 1 berk; Legmeerdijk 291, 6x Tilia Euchlora,, 1x Populus xcanadensis, 1300 m2 gemengd
loofhout; Oosteinderweg 278, 2 kastanjes en 1 beuk

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 26 december 2008
• Machineweg 12, het tijdelijk gebruiken van een pand voor
vestiging van een buitenschoolse opvang/kinderdagverblijf;
• Sportlaan 17, het vergroten van de woning.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 januari 2009
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 91, het plaatsen van zonwering;
• Koningsstraat 66, het plaatsen van een carport;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.
ter inzagetermijn tot vrijdag 9 januari 2009
• Hornweg 130, gebruik pand als projectbureau
Green Park Aalsmeer.
ter inzagetermijn tot vrijdag 16 januari 2009
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje.
ter inzagetermijn tot vrijdag 23 januari 2009
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw;
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-387575.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing
en bouwvergunning is verleend voor:
• Fonteinkruidhof 40, het plaatsen van een veranda;
• Rozenhof 10, het plaatsen van een dakkapel.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact
opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is
bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via
vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie
noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Jong en oud geniet op Boerenvreugd

Veel lichtjes en muziek
tijdens het kerstspektakel

Natuurlijk werd er ook gezongen tijdens het Kerstspektakel, waarna de kelen
werden gesmeerd met koffie en thee.

Aalsmeer - Wat een geluk dat het
zulk zacht winterweer was, afgelopen zondag. Goed, het gras naast
de paden bij Kinderboerderij Boerenvreugd was wel wat drassig
maar met een paar laarzen aan was
dat zeker geen pretbederver van
het ‘kerstspektakel’. Zondagmiddag
vanaf vijf uur stroomden de bezoekers toe. Uiteraard veel gezinnen met
kleine kinderen die van alle kerstvoordachten genoten. Toneelvereniging Kudelstaart en niet te vergeten
alle vrijwilligers van Kinderboederij Boerenvreugd hadden weer erg
hun best gedaan om er een sfeer-

volle avond van te maken. De route
op Boerenvreugd waaraan de stalletjes met optredens plaatsvonden,
was gemarkeerd met tal van waxinelichtjes en er stonden vuurkorven. Alles om de kerstsfeer te verhogen en die was dan ook hoog! De
Brulboeien (met uiteraard een aangepast ‘kerstrepertoire’) en het koor
Cum Eclesia zorgden voor toepasselijke muziek. Versnaperingen konden binnen worden gekocht en daar
kon je ook even stilstaan in de stal,
bij Jozef en Maria èn het kindje Jezus. Al met al een zeer gewaardeerd
Kerstspektakel!
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AGENDA

Pittige live salsa met band
Sofrito na’ Màs in Beach
Aalsmeer - De laatste dagen van
het jaar hoeft niemand zich te vervelen. Voor de thuisblijvers schijnt
veelvuldig het zonnetje in The Beach.
Tussen alle feestdagen door organiseert The Beach in samenwerking
met Salsa.nl op zondag 28 december de Salsa Live Edition. Een groots
Salsa festijn waar de tienkoppige
topformatie Sofrito Na’ Más lekkere pittige salsa ten gehore zal brengen!
Tussen de setjes door zal de landelijk bekende dj Rick (o.a. salsa
lounge) de vaart erin houden met
swingende up tempo nummers. De
Live Editions vinden plaats in de
grote zaal, waar de dansers de beschikking hebben over twee dansvloeren, een tropische bar met cock-

tails en een aankleding, zoals je die
mag verwachten van The Beach!
Kortom een salsa avond waar voldoende energie in zit om je weer op
te laden. De voorverkoop is in volle
gang en toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij The Beach. Aanvang
van het festijn is 20.00 uur.
Salsalessen
Spreekt salsa je aan, maar beheers
je de basispassen nog niet, kom dan
naar de gratis proeflessen op dinsdag 7 januari. Tijdens deze lessen
kun je kennis maken met de ongedwongen sfeer, de lesmethode en
het enthousiasme van de docenten. Voor meer informatie surf naar
www.beach.nl of kom langs in The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Straatband op kerstavond
live in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op woensdag 24 december, kerstavond, verzorgt de Als
Je Maar VanDe Straat Band optreden in de grote zaal van De Oude Veiling. De in 1997 opgerichte Aalsmeerse Straatband staat al
jaren garant voor een enthousiast
en gevarieerd optreden. De Straatband bestaat uit geroutineerde muzikanten die al jaren in verschillende
bands spelen of gespeeld hebben op
diverse podia in Nederland. Toetsenist Remco de Hundt, gitarist André
Alderden en drummer Peter Geleijn
spelen al sinds begin jaren tachtig
met elkaar, (destijds in het populaire Livin’ At A. Bob Enthoven (gitaar)
en Ab Hansen (bas) zijn in 2000 tot
de Straatband toegetreden. Door de
drie koppige zang - bestaande uit
Mieke van Trigt, Lenie Zuijderhoudt
en Niels Truijens met elk hun eigen

totaal verschillende geluid en muzikale voorkeur - kan er uit een breed
repertoire gekozen worden. Rustige ballads worden afgewisseld met
stevige up-tempo rock of funkie disco en alles wat daar tussen ligt van
zowel bekend als minder bekend,
Nederlands- of Engelstalig repertoire, kortom voor elk wat wils.
De Straatband is een stevige, solide
no-nonsens band die op geheel eigen wijze menigmaal het publiek uit
zijn of haar dak laat gaan en de tent
weet plat te spelen onder het motto:
Als je maar van de straatband...
Kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar
in de voorverkoop à 5 euro bij De
Oude Veiling in de Marktstraat 19)
kapsalon Tom Meijer in de Dorpsstraat 39 en bij De Ridder & Co in
de Ophelialaan 106. Voor informatie
www.deoudeveiling.nl.

Feest voor iedereen vanaf 14 jaar

Oud en nieuw in de N201
Aalsmeer - Nieuwjaarsnacht is de
N201 open vanaf 0.30 uur en iedereen vanaf 14 jaar is welkom om het
nieuwe jaar feestelijk in te luiden!
Zoals je gewend bent in de N201
wordt de hele nacht door alle vette hits van dit moment gedraaid en
wordt er een spetterend feest van
gemaakt. Dus, blijf niet buiten staan
koukleumen als je klaar bent met
vuurwerk afsteken, maar kom gezellig naar de N201 aan de Zwarte-

weg, daar is warm en gezellig!
Als je geen trek hebt om tussen
de vuurpijlen door te fietsen kun je
met de speciaal ingezette bus mee.
Een kaartje voor de heen- en terugreis kost 5 euro en is inclusief
3 consumptiemunten. Als je op eigen gelegenheid komt is de entree
aan de deur gratis. Bustijden en opstapplekken zijn te vinden op www.
n201.nl Het feest is van 0.30 tot
05.00 uur.

Laatste werkdagfeest met
dj’s Marco en Martijn
Aalsmeer - Maandag 29 december
viert danscafé de Praam het inmiddels traditionele laatste werkdagfeest met de dj’s Marco en Martijn
en een optreden van zanger Wesly Bronkhorst. Het feest begint om
13.00 uur en er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar aan de bar van het
café in de Zijdstraat.
Dj Marco is zijn carrière begonnen
als radiomaker. Maar na het draaien
van een aantal jaren op diverse radiostations vond hij dat het tijd werd
om eens wat anders te gaan doen.
Hij wilde graag draaien voor ‘echt’
publiek en via een aantal kleine
kroegen stroomde hij al snel door
naar grotere discotheken en evenementen in binnen- en buitenland.
Hij omschrijft zichzelf als een vrolijke allround dj. Muziek produceren
en mensen entertainen maakt hem
gelukkig. Dj Martijn, 29 jaar jong,
maar al heel wat jaren ervaring als
dj en entertainer. Gedraaid op ver-

Nico en Nel één
BV Hornmeer
Aalsmeer - De laatste klaverjasavond van dit jaar is 19 december
gespeeld bij buurtvereniging Hornmeer. Geen uitzonderlijke uitslagen
dit keer. Op één zijn Nico Besselsen en Nel Wey geëindigd met 5234
punten. Op twee Wil ter Horst en Ans
Doeswijk met 5170 punten, op drie
Theo Nagtegaal en Paul van Aalst
met 5070 punten en op vier Jaap en
George Lemmerzaal met 5020 pun-

Feest van herkenning op
middag muzikaalsmeer!
Aalsmeer - De eerste presentatiemiddag van de stichting muzikaalste
mag een succes genoemd worden.
De gezellige barruimte in De Oude Veiling was bijna te klein voor de
vele bezoekers. Het was mutje vol,
met zowel jonge als oudere inwoners. Juist deze mix maakte duidelijk dat Aalsmeer een muzikaal dorp
was en is.
Ook de optredens deze middag waren hier een voorbeeld van. De nog
jonge pianist Steef Maarsen die samen met een cellist het publiek vermaakte, een daverend optredend
van de pas een jaar oude band King
Pelican met jeugdige muzikanten en
een gezellig optreden van de ‘oudjes’ Chris van Dijk (Cocktail Trio),
Hans Rietveld en Nico Meerbeek.
De lijst met bandnamen op de site
is groeiende, evenals er steeds meer
foto’s en banden ingebracht worden.
En dit is precies wat de stichting wil.
Muzikaalsmeer wil een uitgebreid
archief opbouwen van de Aalsmeerse muziekgeschiedenis door middel van het digitaal registreren van
muzikanten, bands, orkesten, koren, acts, etc. en het verzamelen van
beeld- en geluidsmateriaal en muzikale relikwieën. Het streven is om in

2009 een boek, cd en dvd uit te geven over de Aalsmeerse muziekgeschiedenis met als basis het verzamelde materiaal. Ook de betreffende locaties waar de optredens en
uitvoeringen werden en nog worden
gehouden, komen aan bod. Uiteraard kan dit alles niet gerealiseerd
worden zonder medewerking van
muzikanten uit Aalsmeer. Nog niet
aangemeld? Foto’s, muziek, materiaal, herinneringen, aanvullingen en
ideeën kunnen doorgegeven worden via het mailadres info@muzikaalsmeer.nl. Meer informatie en
materiaal kan ook ingeleverd worden bij muziekwinkel Stage Music
Shop in de Schoolstraat 7 en bij De
Oude Veiling in de Marktstraat 19.
Sponsors gezocht
Uiteraard kunnen het boek, de cd en
de dvd niet gemaakt worden zonder financiële middelen. Op rekeningnummer 1446.89.308 ten name
van muzikaalsmeer is iedere bijdrage welkom. Voor bedrijven zijn speciale sponsormogelijkheden, waaronder naamsvermelding in het boek
en op de site. Voor alle weetjes, zie:
www.muzikaalsmeer.nl.
Foto’s Monic Persoon

ten. Het jokeren is gewonnen door
Rina Tas met 291 punten en op twee
is Nel Schouten geëindigd met 431
punten. De eerste speelavond in het
nieuwe jaar is v rijdag 9 januari vanaf 20.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 2 januari houdt buurtvereniging Hornmeer een nieuwjaarsreceptie van 20.00 tot 22.00 uur, nadien een gezellig samenzijn. Ook de
nieuwe bewoners uit de Hornmeer
zijn van harte welkom in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.

Exposities
Tot en met 4 januari:
* Expositie over (oud)-Aalsmeer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. KCA
i.s.m. stichting Oud Aalsmeer. Gratis
te bezichtigen iedere donderdag tot
en met zondag 14-17u.
* Op kinderkunstzolder in Oude

Diversen
Dinsdag 23 december:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Kerstinloop voor tieners op Bindingzolder, Haya van Somerenstraat
vanaf 14u. Ook op 30 december.
* Opening nieuw terras Oude Veiling, Marktstraat met glühwein en
jägertee vanaf 18.30u.
Zaterdag 27 december:
* Schaaktoernooi voor scholen bij
SCA in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat, 9.45-17u.
Zondag 28 december:
* Talk of Town met Theodore van
Houten in Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 15.30u.
Maandag 29 december:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd t/
m 12jr. in Proosdijhal, Kudelstaart,
9.30 tot 12u. In kerstvakantie extra
vrijzwemmen in De Waterlelie.
Dinsdag 30 december:
* Laatste werkdag-feest in The
Beach, Oosteinderweg met dj Kees
Markman v/a 14u.
Donderdag 1 januari:
* Nieuwjaarsduik in Oosterbad, Jac.
Takkade vanaf 14u.
Vergaderingen/recepties
Maandag 5 januari:
* Receptie gemeente in burgerzaal,
gemeentehuis voor alle inwoners
van 20 tot 23u.
Donderdag 8 januari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis. Aanvang 20u.

Dj Ger van den Brink draait
op 2e kerstdag in Bon Ami
Aalsmeer - Op vrijdag 26 december, tweede kerstdag, is discotheek
club Bon Ami geopend voor het reguliere publiek, maar gasten van de
wekelijke jaren tachtig en negentigparty Nightfever zijn natuurlijk ook
van harte welkom.
Jong en oud kan zich op deze kerstdag dan vermaken op de muziekklanken van huisdj Ger van den
Brink, welbekend van Radio10 Gold.
Het café-gedeelte in de discotheek
zal gewoon geopend zijn om rustig
te kunnen zitten en te genieten van

de muziek uit de jaren tachtig en negentig. De entree voor deze gezellige kerstdagavond is vrij en de deuren van de discotheek aan de Dreef
zullen vanaf 22.30 uur geopend zijn.
Voor meer informatie is Bon Ami bereikbaar op telefoonnummer 0297329168. Vanaf vrijdag 9 januari zet
discotheek club Bon Ami de deuren weer wijd open voor het concept Nightfever ofwel gezellig mensen (25plussers) ontmoeten in een
mooie ambiance onder het genot
van een drankje en hapje!

STAGE
MUSIC SHOP
GITAArvErSTErkEr v/A
FEndEr bASHOEzEn
klASSIEkE GITArEn v/A

% 49,50
% 34,00
% 49,95
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Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Zaterdag filmavond!

‘Mamma Mia’ in Bacchus

schillende schoolfeesten, tentfeesten., bij sportverenigingen, op bruiloften, bedrijfsfeesten en voor verschillende landelijk opererende
drive-in shows. Martijn is van alle
markten thuis.
Wesley Bronkhorst
Wesly’s krachtige stem vol gevoel en
passie, zijn omgang met zijn publiek
en het plezier dat hij uitstraalt maken hem tot een ras-entertainer, die
elk optreden tot een ware happening maakt. Wesly Bronkhorst was
één van de toppers in de Amsterdam Arena tijdens het concert samen met Dré. Wesley. Hij staat op
dit moment op het punt van landelijk doorbreken. In 2009 zal Wesly
Bronkhordt met een compleet nieuw
album komen, waar op dit moment
hard aan gewerkt wordt. Gelukkig
heeft hij tijd vrij kunnen maken voor
een optreden in Aalsmeer, maandag
29 december in de Praam.

Muziek/film
Woensdag 24 december:
* Rocking Christmas Eve met The
Hucksters, surprise band en dj Kees
Markman in sportcafé De Midi’s in
Bloemhof, Hornweg vanaf 20u.
* Optreden Als je maar van de
Straatband in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 20u.
Vrijdag 26 december:
* Kerstparty met dj Ger v/d Brink in
Bon Ami, Dreef vanaf 22.30u.
Zaterdag 27 december:
* Kinderfilm Wall-E in Bacchus,, Gerberastraat. Vanaf 14u.
* Final party 40 jaar Dorpshuis Kudelstaart met Crazy Piano’s on tour.
Vanaf 20u.
* Film Mama Mia The Movie in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 28 december:
* Plug & Play in The Beach, Oosteinderweg van 15 tot 18u.
* Salsa-avond met band Sofrito Na
Mas in The Beach, Oosteinderweg
vanaf 20u.
Maandag 29 december:
* Bon Bini disco voor jeugd 12-15jr.
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
* Laatste werkdag feest in café de
Praam, Zijdstraat met dj’s Marco en
Martijn en zanger Wesly Bronkhorst.
Open vanaf 13u.
31 december/1 januari:
* Oud en nieuw feest in Oude Veiling, Marktstraat met Chris Bosse, Edith Barkly en Ten Beers After.
Open vanaf 22.30u.
* Oud en nieuw feest in N201, Zwarteweg voor iedereen v/a 14jr. Open
vanaf 00.30u.

Raadhuis expositie ‘Liefde voor de
letter’.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met
werken van Wendy Limburg, Beb
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia
Woning in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg 1. Open elke vrijdag,
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 27 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11.00 tot 16u.

Surprise band en dj Kees Markman!

Aalsmeer - Zaterdag 27 december
presenteert Bacchus de film Mamma Mia. De film verbindt ABBA’s
grootste hits met een onweerstaanbaar liefdesverhaal. Een verhaal
over het verwezenlijken van dromen, over liefde, vriendschap, familie en de betekenis van het verleden
voor het geluk van de toekomst.
Donna (Meryl Streep) runt een hotel
op een idyllisch Grieks eiland. Voor
de bruiloft van haar dochter Sophie, heeft Donna haar oude vriendinnen Rosie en Tanya uitgenodigd,
met wie ze ooit een zangtrio vormde.

Aanstaande bruid Sophie heeft eigenlijk maar één wens: eindelijk zou
ze haar vader wel eens willen ontmoeten, wie het ook is. In het dagboek van haar moeder heeft ze ontdekt dat ze drie mogelijke vaders
heeft. Mannen met wie haar moeder twintig jaar eerder op het prachtige eiland een relatie had. Ze besluit ze alle drie uit te nodigen naar
het eiland te komen... Mamma Mia
in filmhuis Bacchus aan de Gerberastraat 4 begint om 21.00 uur, de
zaal is open vanaf 20.30 uur, en de
toegang bedraagt 3,50 euro.

Rockin’ Xmas met live ‘de
Final Party met Crazy Piano’s
Hucksters’ in Bloemhof
Aalsmeer - Woensdag 24 december, kerstavond, gaat een nieuw
evenement georganiseerd worden:
Rockin’ Xmas Event. Sportcafé De
MiDi’s in De Bloemhof aan de Hornweg wordt voor deze avond omgetoverd tot gezellige kerstrocktempel.
Hoofdact deze avond is de Hucksters, een band die bij rockliefhebbers in Aalsmeer en omgeving geen
introductie behoeft. Het bijzondere
aan deze avond is dat de Hucksters
voor een groot deel worden bijgestaan door een echt rockkoor, genaamd Rockvocals. Dit koor bestaat
uit ruim twintig personen en komt
uit de omgeving van Bodegraven.
Gegarandeerd dat deze combinatie
het publiek in de ultieme kerstsfeer
zal brengen. Als muzikale omlijsting

zal dj Kees Markman de lekkerste
rockhits draaien, en zoals bij velen
bekend, kan dit heel goed aan Kees
overgelaten worden! Alsof dit alles nog niet genoeg is, speelt er ook
nog een nieuwe band in het voorprogramma. Wie dat zijn, wordt nog
even als verrassing gehouden door
de organisatie. De aanvang van de
avond is 20.00 uur en Rockin’Xmas
duurt tot in de late uurtjes. De prijs
voor een kaartje voor dit bomvolle
programma is slechts 10 euro. Reserveer snel, want op is op! Kaarten zijn onder andere verkrijgbaar
aan de bar van MiDi’s in De Bloemhof, bij muziekwinkel Stage Music
Service in de Schoolstraat en bij tabakszaak Ridder en Co in de Ophelialaan.

on tour in jarig Dorpshuis

Kudelstaart - Aanstaande zaterdag
27 december zal het laatste feest in
het kader van het 40-jarige jubileum
van het Dorpshuis georganiseerd
worden. En dit zal net als alle andere feesten een onvergetelijke avond
worden. Het laatste feest laat de
feestcommissie weer volledig over
aan de mensen in de zaal. Zij mogen wederom op dit feest de muziekkeuze bepalen. Anders gezegd,
wat het publiek wil horen wordt gespeeld! Deze avond zullen de Crazy Piano’s on Tour weer terugkeren
in het Dorpshuis. Tijdens de avond
zullen er weer twee kleurige piano’s opgesteld staan in het Dorpshuis. Rond en zelfs op de piano’s zal

het feest zich afspelen. Twee pianisten met razendsnelle vingers zorgen
samen met een weergaloze drummer voor opzwepende ritmes. Muziek en show zoals het publiek het
liefst hoort en ziet. Live gespeeld
door meesterlijke pianisten, die ieder aangevraagd nummer blindelings kunnen spelen en zingen.
Dit feest is al weer het laatste feest
vanwege het 40-jarige jubileum van
het Dorpshuis in Kudelstaart. De
laatste kaarten zijn te verkrijgen
bij de service balie van AH en het
Dorpshuis en kosten 10 euro per
stuk. De zaal gaat aanstaande zaterdag open om 20.00 uur.
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Autopuzzeltocht bij RKDES
Aalsmeer - Zondag 4 januari wordt
de traditionele autopuzzeltocht van
RKDES weer gehouden. Nu de autobrandstofprijs weer is gedaald
is er geen beletsel om niet mee te
doen met deze gezellige toer/puzzeltocht.
Onderweg worden er vragen gesteld
over de omgeving en fotovragen zijn
in de puzzel verwerkt, kortom een
leuke bezigheid voor het hele gezin
of met vrienden of vriendinnen. De
inschrijving is gratis. Er wordt een

Nieuwjaarsreceptie SPIE
met uitreiking prijzen!

keer gepauzeerd in een gezellige
kroeg/eettent (1 consumptie gratis)
en de deelnemers krijgen onderweg
nog een verrassing aangeboden.
Aanvang puzzeltocht tussen 11.00
en 12.00 uur, vanaf 10.30 uur is de
kantine open voor een kopje koffie
en inschrijven.
Om 16.00 uur is aansluitend de
nieuwjaarsreceptie, alle consumpties deze dag 1 euro. Iedereen is
van harte welkom bij RKDES aan de
Wim Kandreef.

Nieuwjaarsdiner Filmclub
Aalsmeer - De laatste clubavond
van de Film- en Videoclub Aalsmeer
op 15 december was een bijzondere
clubavond. De heer Jan Willem Witzen Elias gaf een interessante uitleg over de wijze waarop een journaalfilm is gemaakt voor Ons Tweede Thuis. In een aantal korte journaalfilmpjes liet hij zien hoe deze
filmpjes tot stand waren gekomen.
Vooral de enthousiaste medewerking van een aantal bewoners van
Ons Tweede Thuis bij het onderdeel
‘De Afwas’ of ‘Hobby’ zoals muziek
was ontroerend. Op maandagavond
5 januari wordt het jaarlijkse nieuwjaarsdiner gehouden bij het specialiteiten restaurant Oriëntal Paradise’
aan de Kudelstaartseweg 64. Leden

Kerstdienst in de
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op Kerst avond,
woensdag 24 december, is er een
Kerstavondviering in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout. Voorgangers zijn pastor Joop Ruijter en daiken Joop Snoek. De dienst vangt

en oud-clubleden die hieraan willen deelnemen kunnen zich via telefoon aan melden tel. 023-5284564
of 0297-326344. De voorbereidingen voor het Cinefleurfestival, dat
op zaterdagavond 17 januari in het
gebouw ’t Anker plaatsvindt, zijn in
volle gang.
Een keer in de vijf jaar is er voor het
publiek in Aalsmeer de kans om
zo’n filmfestival eens bij te wonen.
De beste videoproducties van vier
deelnemende videoclubs zijn dan te
bewonderen. Kaarten voor het Cinefleurfestival à 7 euro zijn verkrijgbaar bij CSA Computers in de Ophelialaan 137 of te bestellen via het
secretariaat tel. 0297–326344.
aan om 20.00 uur. Medewerking
verleent het koor Soli Deo Gloria.
Vanaf 19.30 uur is ieder welkom en
worden er kerstliederen gezongen.
Om 22.30 uur zijn belangstellenden
welkom voor de Kerstavonddienst
met voorganger J. Vrijhof. Er is muziek van het Alpha Ensemble en
Hans Bajema bespeelt het orgel.

Cinema Amstelveen pakt
groot uit in kerstvakantie
Amstelveen - Van zaterdag 20 december tot en met zondag 4 januari
is het Kinderfilmfestival in de kerstvakantie weer in Cinema Amstelveen
met meer dan 50 filmvertoningen in
de bioscoop en de Grote Zaal van
Schouwburg Amstelveen. Elke dag
(behalve op maandagen, donderdag
1 Eerste kerstdag en donderdag 1
januari) zijn drie of meer kinderfilms
te zien. Zo draait bijvoorbeeld dagelijks (behalve zondag 28 december)
Piet Piraat en het Zwaard van Zilvertand. Verder draaien er een aantal familiefilms zoals Madagascar:
Escape 2 Africa, Het Kleine Spookje Laban en Fietsmug & Dansmug.
Wegens groot succes komt Anubis
en het Pad der 7 Zonden terug in de
kerstvakantie in de bioscoop en óók
in de Grote Zaal van de schouwburg
(woensdag 24 december en zaterdag 27 december). Voor wie deze
film nog niet heeft gezien is er nog
een kans in de kerstvakantie.
Ook kunnen de peuters en kleuters
weer naar de bioscoop. Op zondag

Bloemencorso Aalsmeer
nu echt historie!
Aalsmeer - De stemmige kerstsfeer
tijdens de vrijwilligersmiddag op de
Historische Tuin Aalsmeer bleek een
prima ambiance voor de overhandiging van een gift door de Stichting
Bloemencorso Aalsmeer. Het geschiedenisboek van Aalsmeer heeft
er een hoofdstuk bij. Na het viering
van het 60 jarig jubileum tijdens de
Grande Finale in het Olympisch Stadion, vorig jaar september was het
laatste Bloemencorso een feit. Nadien is er een financiële en bestuurlijke afhandeling tot stand gekomen
en onlangs heeft het bestuur in haar
allerlaatste vergadering unaniem
besloten de Stichting op te heffen
en volgde formalisering daarvan bij
de notaris.
Het corso had nog een ander unaniem besluit ‘in petto’. Het batig saldo van de Stichting Bloemencorso Aalsmeer, een bedrag tussen de
2000 en 2500 euro afhankelijk van

de afwikkelingskosten, werd met
een origineel Corso vaandel en een
unieke maquette overhandigd aan
de Historische Tuin. Bestuursleden
Wim Tas en Cees Tibboel gaven een
toelichting over beide attributen en
penningmeester Klaas de Reus gaf
een uitleg over de gift en storting
aan Leo de Jong , penningmeester van de Historische Tuin. Corso
woordvoerder Ad Maarsse gebruikte de woorden van de voorzitter van
de Historische Tuin, Jan Broere, die
over het verdwijnen van zoveel organisaties in de sierteeltsector uit
Aalsmeer pleitte om deze juist ook
op de Historische Tuin een plaats te
geven. Toegezegd werd dat in ieder
geval het Bloemencorso Aalsmeer
in eerste instantie een expositievitrine met historische attributen een
plaats zou krijgen. Na dankwoorden
van beide kanten volgde een warm
applaus van alle aanwezigen.

28 december speelt om 13.00 uur
Pettson en Findus: Pettson’s Belofte
en om 15.00 uur draait Willie en het
Wilde Konijn. Het licht gaat niet helemaal uit en het geluid staat niet zo
hard. Na afloop ontvangen de kleine
bezoekers een ‘ik ben naar de film
geweest’ diploma! Zondag 4 januari
is de mogelijkheid om pannenkoeken te versieren én op te eten. Dit
kan na afloop van de film Piet Piraat
en het Zwaard van Zilvertand die
om 11.30 uur begint (voor 5,00 en
alleen in combinatie met een kaartje
voor de film van Piet Piraat).De film
Bride Flight is te zien in Cinema Amstelveen én in de Grote Zaal.
Voor wie de films Alles is Liefde en
The Kite Runner heeft gemist, zijn
deze respectievelijk te zien op zaterdag 27 december 20.30 uur en
dinsdag 30 december 20.30 uur in
Cinema Amstelveen. Kijk voor het
complete programma op www.cinemaamstelveen.nl of neem contact
op met de kassa via 020-5475175.

Zondag weer Plug & Play
Aalsmeer - Zondag 28 december
staat de maandelijkse Plug & Play
weer op het programma van The
Beach. De insteek van dit evenement is muzikanten uit de regio de
gelegenheid geven om op het podium in de bar van The Beach hun
muzikale kunnen te vertonen aan
een breed live publiek. Vanaf 15.00
uur zijn muzikanten en publiek van
harte welkom. De entree is gratis!
Wil je als muzikant of band verze-

Batig saldo als gift aan Historische Tuin

kerd zijn van een plekje tijdens Plug
& Play, stuur dan een mailtje aan info@beach.nl. Let op! Schrijf je wel
in, want bij een grote opkomst krijgen de bands, zangers en zangeressen die zich ingeschreven hebben,
voorrang om op te treden. Plug &
Play in The Beach aan de Oosteinderweg 247a begint om 15.00 uur
en eindigt rond 18.00 uur. De entree
is gratis! Surf voor meer info naar
www.beach.nl.

Amstelveen - Op zaterdag 27 december sluit het Amstelveens Poppentheater het jaar af met de 8+
zinnenprikkelende en beeldende
voorstelling ‘Doctor Frankenstein’.
Een eigenzinnige adaptatie van Mary Shelley’s bestseller, verteld vanuit het personage van Doctor Victor
Frankenstein. Het is de geschiedenis van de jonge talentvolle studentdokter Victor Frankenstein die dode
materie tot leven weet te wekken.

Het verhaal gaat over een wezen,
dat door zijn schepper wordt verstoten. De egoïstische Victor heeft alleen oog voor het pure wetenschappelijke. Helaas wordt het schepsel
een wreed en meedogenloos monster als blijkt dat het geen aandacht
krijgt. Aanvang voorstelling 19.30
uur. Toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch reserveren kan via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

herinneringen. Het SPIE bestuur
is druk geweest en is reeds druk
met 2009. Tijdens de aankomende Nieuwjaarsborrel wordt de Rode
Lantaarn overhandigd. Ook wordt
de laatste prijs uitgereikt aan degene die de mooiste merklap heeft ingeleverd.
De nieuwjaarsreceptie is op vrijdag
9 januari van 17.00 tot 19.00 uur in
The Beach aan de Oosteinderweg.
Wie al een tipje van de sluier wilt
weten over het nieuwe thema, dient
aldaar aanwezig te zijn. Graag wil
het SPIE-bestuur met alle deelnemers, hulptroepen, junioren, sponsors, liefhebbers en toeschouwers
een toost uitbrengen op 2009, het
jaar van... Erna, Joost, Martin, Wim,
Roy, Willem, Jan, Arnaud heten eenieder van harte welkom.

In café Sportzicht

Prijzen voor biljarters van
club De Vriendschap
Aalsmeer - Donderdag 18 december vond in café Sportzicht de jaarlijkse gezellige kerst spelletjesavond
van biljartvereniging De Vriendschap plaats. Allerlei varianten van
het biljartspel passeerden de revue
en winnaar van de avond werd Ro-

berto Meyer. Kampioen van het biljartseizoen 2007-08 Piet Weij ontving uit handen van Sportzicht uitbater Ben de Koff de wisselbeker
van De Vriendschap. Roberto Meyer was de vorige winnaar van deze trofee.

Muzikaal spektakel voor
hele familie in Meerse

Kerstavond-blues met live
Wolfpin bij Bikes ‘n Blues
Amstelveen - De band van Marcel
Scherpenzeel heet Wolfpin en bestaat uit drie geweldige talentvolle
muzikanten. Op kerstavond, woensdag 24 december, staat dit explosieve trio op het Bikes ’n Blues podium in Amstelveen. Marcel Scherpenzeel staat al jaren bekend als
één van de beste slide-gitaristen
van Nederland. Met zijn band heeft
hij al op menig Bluespodia gestaan
in Nederland.
Zelfs de Melkweg en Paradiso is
geen onbekend terrein voor deze
guitar master. Tijdens tribute-avonden van onder andere Rory Gallagher, Lester Butler en Stevie Ray
Vaughan is hij een veelgevraagd
muzikant. Marcel, geïnspireerd én
een groot bewonderaar van Mister
Rory himself, haalt tijdens een optreden altijd het maximale uit zichzelf maar ook uit de band en het publiek. Inmiddels heeft hij al vier cd’s
op z’n naam staan en niet te verge-

ten Marcel’s bijdrage op de nieuwe
cd, Let it Roll, van de alom bekende
Juke Joints. Na het magistrale optreden vorig jaar april in een bomvolle Kade in Zaandam van Marcel
met de originele bandleden van Rory, heeft hij bewezen de beste vertolker te zijn van de Rory Blues. Ook
in onder andere Ierland en Duitsland is de naam Marcel Scherpenzeel niet geheel onbekend. Menigmaal opgetreden bij de oosterburen, en de oversteek gemaakt richting Ierse pubs, waardoor hij definitief ook dáár zijn naam in het bluescircuit heeft vastgezet. Henk Schutten de inmiddels vaste basgitarist
van Wolfpin, is samen met Maarten Witsel, één van Marcel’s favoriete drummers, de ijzersterke basis in deze fantastische live-band.
Wolfpin verlaat het podium pas met
een goed gevoel als de zaal ‘plat’
gespeeld is. Voor alle informatie:
www.bikesnblues.nl.

Koninklijke kerststerren
kijken in Paleis Soestdijk

‘Doctor Frankenstein’ in
Amstelveens Poppentheater

Aalsmeer - Na een overweldigend
Horen, Zien en Zwijgen jaar zijn we
bijna, met de hakken over de sloot,
in 2009, een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe ronde. Het voltallige
SPIE bestuur, het junioren bestuur,
de Raad van 12 en alle 175 medewerkers kijken tevreden terug op
een fantastisch jaar 2008. Feest is
er gevierd, lol gemaakt en serieuze onderwerpen hebben de revue
gepasseerd. Verschillende creaties
hebben de SPIE-leden weer mogen
aanschouwen, vele uitingen zijn er
gegeven aan Horen, Zien en Zwijgen, het thema van de Pramenrace
editie 2008. Natuurlijk hebben de
junioren zich als voorbeeld en sportief gedragen tijdens de Juniorenrace van 21 juni 2008 met als thema
Sporty Praam. Mooie feesten, mooie

Streek - Voor iedereen die stijlvolle
feestmaandinspiratie wil opdoen, is
er dit jaar een unieke gelegenheid...
De Oranjerie van Paleis Soestdijk
vormt namelijk het vorstelijk decor van een speciale styling. De beroemde locatie wordt aangekleed
met deze kleurrijke decemberplanten. Je bent van harte welkom om
een kerststerrenkijkje te komen nemen tot 4 januari. Toparrangeur Desirée Glasbergen kleedt de Oranjerie
stijlvol aan met verschillende arrangementen. Het hoogtepunt wordt de
zachtroze kerststerrenboom bij de
openslaande deuren. Zoveel moois
op zo’n bijzondere plaats mag natuurlijk niemand missen... en aanrader voor een uitje in de staart van
het jaar of in de kerstvakantie.
Stijlinspiratie voor thuis
Iedereen heeft behoefte aan keur en
gezelligheid in huis. De kerstster is
en sfeermaker bij uitstek, juist tijdens de donkere dagen in aanloop

naar kerst. Kerststerren passen bij
elke stijl in ieder interieur. Kerststerren zijn compact en ‘vormvast’,
ze blijven schitteren als sterren. In
traditionele én eigentijdse kleuren.
Donker- en lichtrood, wit en crème,
lichtroze, hardroze, zalmroze en roze met witte bladranden. Feestelijk
voor in huuis, en dit jaar dus met
een bijzonder vorstelijk tintje voor
iedereen... Kersterren zijn vanaf begin november verkrijgbaar en bloeien tot in hartje januari! In december bereikt de kerststerrencollectie
haar hoogtepunt. Er is volop keuze
in kleur en statuur: van miniformaten, mediums tot XL en zelfs kerstster-op-stam. Ideaal om persoonlijk mee te stylen in de feestmaand.
Prachtig in manden, potten of schalen. Voor uitgebreide informatie over
een bezoek aan de Oranjerie van
Paleis Soestdijk: www.paleissoestdijk.nl. Meer over het feestelijke fenomeen de kerstster: www.starsforeurope.com.

Hoofddorp - Al ruim dertig jaar
brengt Theater Terra unieke poppentheatervoorstellingen. Daarmee is het hoog tijd voor een terugblik. Hoe kan dit beter dan door de
geliefde personages en liedjes uit
de voorstellingen van Theater Terra terug te laten komen in een uur
lang durend liedjesspektakel. Kleine Ezel, Muis, Dolfje Weerwolfje en
natuurlijk Kikker brengen daarom
met al hun vriendjes ‘Het grote Terra POP-concert’. Een heerlijke muzikale show die je mee terug neemt
naar alle avonturen, maar ook een
preview geeft van de nieuwe voorstelling ‘Kikker en zijn vriendjes’.
En meezingen mag! ‘Het grote Terra POP- concert’ is een familievoorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar
en is te zien in De Meerse op Locatie op zaterdag 27 december. Aanvang 14.00 uur.
Theater Terra maakt al dertig jaar
bijzonder jeugdtheater. Acteurs
brengen met levensgrote poppen
liedjes rondom universele thema’s,
die jonge kinderen én hun ouders
aanspreken. Het samenspel van de
acteurs en de poppen zorgt voor

vele verassende effecten en komische en ontroerende situaties. Humor, bijzondere decors en poëtische
beelden voeren het publiek mee in
de belevingswereld van de personages die op het toneel staan. De kinderen worden zo nu en dan uitgenodigd om mee te zingen en te dansen. Theater Terra werd in 1978 opgericht door Theo Terra (artistiek leider) en staat al jaren bekend als een
Nederlands gezelschap dat zich aan
de top van het internationale jeugdtheater bevindt. Door de jaren heen
heeft Theater Terra veel waardering voor haar werk ontvangen. De
groep ontving voor de voorstelling
‘Zwanendons’ de Hans Snoekprijs,
de hoogste onderscheiding in het
Nederlandse jeugdtheater. ‘Kleine
Ezel’ won een Zilveren Krekel, ‘Kikker’ kreeg een Musical Award voor
beste inhoudelijke creatie en ‘Muis’
kreeg een Musical Award nominatie
voor het spel van hoofdrolspeelster
Ruth Kahmann. Kaarten voor Theater Terra zijn verkrijgbaar via de kassa van De Meerse op Locatie, telefoon 023-5563707, of via www.demeerse.com.

Rijbewijskeuring 70+ers
Aalsmeer - Automobilisten van 70
jaar en ouderen moeten om de vijf
jaar medisch gekeurd worden wanneer het rijbewijs verloopt. Met enige
regelmaat blijken 70-plussers zich
te laat te melden voor de medische
keuring. Het gevolg is dat het rijbewijs is verlopen voordat een nieuwe kan worden aangevraagd. Toch
deelnemen aan het verkeer kan uiteraard een boete opleveren en bij
schade of een ongeval zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Het is
dus belangrijk op tijd een afspraak
te maken voor de zgn. rijbewijskeuring. zeker 2 tot 3 maanden voordat
de geldigheid van het rijbewijs verloopt. Het is niet nodig te wachten
op de brief van de Rijksdienst voor
Wegverkeer (RDW), waarin wordt
aangekondigd dat het rijbewijs verloopt. De eerste stap in het proces
is het kopen van het formulier Eigen Verklaring met Medisch Verslag
bij het loket burgerzaken van de gemeente. Dat kost 19,75 euro. De Eigen Verklaring vult met vervolgens
alvast zelf in en de keuringsarts
vult het Medisch Verslag in tijdens
de keuring. Daarna stuurt men het
zelf op naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR), alwaar de medisch adviseur de aanvraag gaat beoordelen. Wordt men geschikt bevonden, dan wordt de verklaring

van geschiktheid thuis gestuurd,
welke een jaar geldig is. Deze is nodig om bij de gemeente het nieuwe
rijbewijs aan te vragen. De gemeente heeft ook een week nodig om het
nieuwe rijbewijs in orde te maken.
Dus wanneer men zich ruim van te
voren laat keuren kan men het antwoord van het CBR, de Verklaring
van Geschiktheid, gewoon bewaren, tot uiterlijk een week voordat
de geldigheid van het rijbewijs gaat
verlopen. Zo sluit het nieuwe rijbewijs mooi aan op het oude rijbewijs.
Sinds een jaar kunnen 70-plussers
en automobilisten met een medische aantekening in hun rijbewijs
B/E uit en omstreken voor een betaalbare en onafhankelijke rijbewijskeuring maandelijks terecht in
‘De Seringenhorst’, Parklaan 26 a, bij
SWO Aalsmeer.
De keuring kost 30 euro. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn
van harte welkom.
Voor het maken van een afspraak
belt men het afsprakenbureau van
Regelzorg telefoonnummer 0251205913 (gesloten van 25 december tot 5 januari). Verdere informatie
over dit onderwerp is te vinden op
de website: www.regelzorg.nl. Hier
vindt u ook een overzicht van alle
overige locaties waar deze keuringen worden aangeboden.
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Van boer
tot vreugd
Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in
2008 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Boerenvreugd heeft passie
Aalsmeer - Als (amateur)-boer
volg je de seizoenen in het jaar. Je
zaait om later te kunnen oogsten. Je
houdt het weer in de gaten, hoopt
op groeizame omstandigheden.
Steekt soms je nek uit door te investeren in een nieuwe trekker of, in het
geval van kinderboerderij Boerenvreugd, een nieuwe schuilhut, een
bijenstal of een verwarmingsapparaat voor de activiteitentent. Dat
kan flink verkeerd uitpakken. Dieren gaan dood, de bijensterfte zit
ook bij Boerenvreugd op 50 procent
of meer, en activiteiten kunnen toch
verregenen. Want, al huur je Sumopakken en regel je een geweldige
decoratie van bamboeplanten en als
klap op de vuurpijl haal je zelfs een
bedreigde Reuzenpanda in huis,
een regenachtige dag verpest elke
perfect georganiseerde activiteit. En
ook aan de vooravond van de grootste activiteit in de geschiedenis van
Boerenvreugd in de vorm van een
groots kerstspektakel, kijken de vrijwilligers als een boer hoopvol naar
de lucht.
En nu de herfst als laatste seizoen
voorbij is, zal dit de laatste ‘Van Boer
tot Vreugd ‘ worden. Terugkijkend
op 2008 zijn er veel zaken de revue gepasseerd . Vooral in het oog
springend was de brutale inbraak
en het verdwijnen van de loterijopbrengst. Zo wil je echt niet op televisie en in de krant. Maar de vrijwilligers laten zich er niet onder krijgen. Want in slechte tijden leer je je
vrienden kennen. De vrijwilligers en
medewerkers zijn ondergedompeld
in een warm bad, al die blijken van
medeleven en de mensen die klaar
stonden om het leed te verzachten.
De activiteitencommissie heeft zich
van haar beste kant laten zien bij
het organiseren van acht grote activiteiten, waaronder dierendag, de
paasbrunch, de grote loterij en de
wereldse kerstviering.
“Hoe doe je dat dan?”, vragen mensen. “Zo’n grote groep vrijwilligers,
een bestuur dat van wanten weet,

beheerders en medewerkers die iedere dag klaar staan”. Misschien is
het geheim, dat alle vrijwilligers weten dat iedereen een belangrijke rader is in het geheel, dat gewaardeerd wordt wat men doet en dat
eventuele kreukels altijd weer recht
gestreken worden.
Boerenvreugd is in 15 jaar een onmisbaar onderdeel geworden van
de Aalsmeerse gemeenschap. Boerenvreugd is meer dan boeren met
vreugd. Boerenvreugd heeft passie, maakt energie vrij. De boerderij is, ook al ligt het onder de aanvliegroute van hoofdsponsor Schiphol, een oase van rust in een jachtig bestaan. Mensen van vlees en
bloed vinden er hun werk, hun inspiratie, hun hobby, hun spel en hun
ontspanning. Dat hebben Huub en
Monique geprobeerd te beschrijven
in deze column.
Na 15 jaar keren nieuwe ouders terug naar de plek waar ze vroeger
gespeeld hebben. “We zien mensen een dier kopen of er juist afstand van doen. Kinderen brengen
hun cavia of konijn om ze een leuk
vakantieverblijf te bieden. We zien
dat jongeren stage lopen en dan
soms besmet raken met het vrijwilligersvirus. We zien vrijwilligers dingen doen die ze thuis of op het werk
niet durven of mogen. We zien mensen in een bestuur of een commissie stappen en groeien in hun verantwoordelijkheid. We nemen soms
ook afscheid van iemand die ons
na aan het hart staat. We blijven elkaar scherp beoordelen en hanteren
daarbij de uitgangspunten en doelstellingen van de stichting.
En kredietcrisis of niet, we krijgen
elk project voor elkaar. Je zou wel
gek zijn als je zo’n hobby links laat
liggen. Alhoewel, het helpt ook om
een beetje gek te zijn, als je deze
hobby wél hebt gevonden”, besluiten Huub en Monique.
Huub van Schaik en Monique
van der Linden.

Gratis natuuroudercursus
Aalsmeer - De Werkgroep Natuuren Milieueducatie (NME) van de
regio Amstelland-Meerlanden organiseert in maart weer een gratis natuuroudercursus. Iedere basisschool wil leerlingen de natuur
laten ervaren en daarin onderzoek
laten doen. Leerkrachten die met
hun groep op stap gaan kunnen
best helpende handen gebruiken:
de natuurouders. Geïnteresseerde
(groot)ouders van basisscholen uit
Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen aan
denNatuuroudercursus meedoen.
Natuurouders helpen leerkrachten bij de organisatie en uitvoering

van veldwerk in de schoolomgeving.
NME organiseert een korte, praktische cursus om potentiële natuurouders te trainen. In een ontspannen sfeer wordt gewerkt. De voorbeelden zijn praktisch en snel toe te
passen. Voorkennis over natuur of
milieu is niet nodig; enthousiasme is
genoeg. Kunnen organiseren, overwicht hebben en gevoel voor verhoudingen zijn wel een voorwaarde.
De start van de cursus is in maart en
er zijn vier bijeenkomsten op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Voor meer informatie of om u op
te geven stuurt u een e-mail naar
nme@amstelveen.nl.

“Vrijwilligerswerk zou door iedereen gedaan moeten worden”

Organiseren is een tweede
natuur voor Jos van Rijn
Aalsmeer - Jos van Rijn is onlosmakelijk als vrijwilliger verbonden aan
vele evenementen en stichtingen in
Aalsmeer. In zijn functie als evenementencoördinator en later projectleider bij Flora Holland, is of was hij
bij veel lokale activiteiten betrokken.
De Vaktentoonstelling, het Bloemencorso, de Wielerronde, open dagen
in de veiling en het Sinterklaasfeest
zijn hier voorbeelden van. Als goede doelen horen daar ook de shuttlerun op de veiling en de deelname
aan de ROPA-run van het veilingteam met Theo van de Hoek bij. En dit
is nog maar een kleine greep uit veilingevenementen. “Natuurlijk hoorde dit voor een groot deel bij mijn
werk, maar van de vele uren die ik
eraan besteedde, soms wel 900 uur
per jaar, heb ik er zeker 2/3 in eigen
tijd gedaan,” aldus de onvermoeibare Jos. Dankzij alle evenementen en
zijn werk op en rond de veiling heeft
Jos een groot netwerk en de échte
Aalsmeerse kern kent hem dan ook
goed. Door zijn organisatiecapaciteiten werd en wordt Jos vaak gevraagd voor assistentie.
Jos was één van de oprichters van
Aalsmeer Festival en was 9 jaar secretaris. Hij maakte onder andere
de overzichten van de aangesloten
evenementen en hun hulpwerken.
Dat maakte het voor de gemeente
eenvoudig een vergunning te verlenen en ondersteuning aan al die
evenementen te geven. “Jammer
genoeg is deze organisatie dit jaar
opgehouden met bestaan.”

ast. Tijdens de Aalsmeer Bloemen
Toer, waarbij met vele vrachtwagens met gehandicapten wordt gereden, kwam hij in gesprek met een
moeder van een gehandicapt kind,
die wenste dat er ook iets dergelijks zou zijn met boten. Dat had Jos
goed begrepen, want een jaar later
organiseerde Stichting Dag van je
Leven een dag waarbij 30 boten de
Westeinderplassen op gingen. “Inmiddels hebben we de botendag al
5 keer georganiseerd en ieder jaar
wordt het groter. Afgelopen juni
konden we bijna 200 gehandicapten mee laten varen. Fantastisch om
te zien dat er 65 enthousiaste booteigenaren bereid waren hun gasten
in de watten te leggen.”
Gouden speld
Naast zijn werk voor Stichting Dag
van je Leven is Jos van Rijn betrokken bij SPIE en is hij al 13 jaar
scheidsrechter bij ‘het gevecht’ om
de startvolgorde voor de pramenrace en vindt je hem tijdens de race
voor hand en span diensten. Hij was
tevens betrokken bij het allereerste vuurwerkspektakel bij de watertoren, dat toen voor het 25-jarige jubileum van de VBA georganiseerd werd en mislukte. “De herkansing, bij de start van Aalsmeer

Festival, was gelukkig een begin
van een traditie, die is opgepakt en
voortgezet.” Jos is niet alleen van de
feesten en partijen, want hij ondersteunt al jaren het initiatief van Jan
Pieter Korenwinder en Piet Boon bij
de schoonmaak van de Westeinder.
Jos kreeg voor 25 jaar vrijwilligerswerk bij het laatste Bloemencorso
de allerlaatste gouden speld, wat hij
een grote eer vond.
Kennis overdragen
Jos is een man van de agenda en dat
moet met zijn drukke werkzaamheden ook wel. “Vaak heb ik het evenement al helemaal in mijn hoofd
gevisualiseerd. Ik plan veel en denk
goed vooruit. Misschien is dat wel
een soort gave van me.” Ooit heeft
het idee om een eigen evenementenbureau te starten door zijn hoofd
gespeeld. Maar dat brengt een heel
hectisch bestaan met zich mee en
hij vond het toen te conjunctuurgevoelig. “Ik vind het lokale prettig en
kan ook op de achtergrond erg genieten van alles.”
Jos heeft moeten leren te accepteren dat het niet gewoon is dat iedereen zich inzet voor de maatschappij
en vrijwilligerswerk doet. “Mensen
nemen vaak geen initiatief om iets
te ondernemen voor de medemens.

Dat maakt me verdrietig. Iedereen
heeft het te druk of ze vinden het
eng, maar dat komt ook door onwetendheid. Als mij iets zou overkomen dan hoop ik dat een ander mij
ook helpt.”
Er is alleen wel een belangrijke
voorwaarde om dit allemaal te kunnen doen en dat is de steun van de
partner en het gezin. Jos heeft twee
dochters van 22 en 18 jaar en woont
met zijn vrouw Margo en nog één
dochter op de Aalsmeerderdijk in
Oude Meer en kijkt uit op Aalsmeer.
“Margo heeft me bijna altijd de vrijheid gegeven om op pad te gaan,
omdat ook zij het belangrijk vindt.
Natuurlijk was het niet altijd leuk
voor haar, maar ik ben nu eenmaal
een man die het fijn vindt om te organiseren en nieuwe dingen op poten te zetten. Het geeft me een kick
als ik na drukke voorbereidingen alle puzzelstukjes in elkaar zie vallen. Uiteraard ben ik Margo en mijn
dochters dankbaar voor de ruimte
die ze me gegeven hebben.”
Het motto van Jos van Rijn is dat je
kennis uit moet dragen en delen.
“Er is vaak geen aandacht voor kennisoverdracht, dus houd je kennis
niet bij je en draag het over naar de
nieuwe generatie. Het geeft voldoening als anderen dingen verder ontwikkelen met jouw basis.” Jos geeft
aan dat het nu iets rustiger is geworden door het stoppen van het
bloemencorso, maar zijn droom is
om nog iets grootschaligs voor de
medemens te organiseren. Dus
we kunnen zeker nog wat van deze veelzijdige organisator gaan verwachten.
Door Ilse Zethof

Dag van je Leven
Via Aalsmeer Festival kwam hij in
contact met Dirk Box en Ria Bouwman, die ieder jaar in de tent tijdens
de Feestweek Aalsmeer een feest
voor lichamelijk en/of verstandelijk
gehandicapten organiseerden. Zij
vroegen Jos of hij zin had hen hierbij te helpen.
Om dat een duidelijk eigen gezicht
te geven is toen Stichting Dag van
je Leven opgericht. Nu is het bijna
10 jaar verder en is ‘Dag van je Leven’ uitgegroeid tot een volwassen
stichting, die evenementen organiseert en wensen van gehandicapten in vervulling wil laten gaan. Jos
is voorzitter en samen met het bestuur en vele vrijwilligers zet hij zich
voor de volle 100% in om iedereen
een dag van zijn leven te geven. “Ik
heb geen minuut moeten nadenken toen ik hiervoor werd gevraagd.
Het klinkt als een cliché, maar het is
echt heel dankbaar werk. Als je die
blije koppies ziet, dan weet je waar
je het allemaal voor doet. Deze mensen zijn zo puur, die spelen geen politiek spelletje,” zegt Jos enthousi-

Ambulancechauffeur meer dan hard rijden alleen

Chiel Hollander viert kerst
op de ambulance
Aalsmeer - Ambulancechauffeur
worden is voor sommige jongens
een droom als ze klein zijn. Lekker scheuren en gaaf dat iedereen
dan voor je opzij gaat. Het is tenslotte ook wel een beetje een stoer
beroep. Maar het is zeker niet alleen maar hardrijden met sirene en
zwaailichten. Er komt veel meer bij
kijken en aan ambulancechauffeurs
worden hoge eisen gesteld. “Chauffeurs moeten over medische vaardigheden beschikken om de verpleegkundige te kunnen assisteren
en ervoor zorgen dat de verpleegkundige geconcentreerd zijn of haar
werk kan doen. Een andere belangrijke taak is het opvangen van familie of andere betrokkenen,” zegt
Chiel Hollander, die sinds 2 jaar als
ambulancechauffeur werkt.
Chiel werkt voor Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam, kortweg VZA.
Hij werkt vanuit Amstelveen en rijdt
ritten in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn, de Kwakel, Ouderkerk en
Amstelveen. Chiel is geboren en getogen Aalsmeerder, dus hij kent de
omgeving goed. Ondanks de geavanceerde navigatiesystemen,
waarmee de ambulances uitgerust
zijn, is het erg prettig dat hij hier
goed de weg weet. Zeker als het een
spoedgeval betreft, moet de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse zijn en dat is volgens Chiel soms
best een uitdaging door het drukke verkeer. De overheid voert momenteel de campagne ‘geef hulpdiensten de ruimte’, in de hoop het
gedrag van de weggebruiker te veranderen. Chiel heeft moeten leren
zich niet al teveel op te winden over
mensen die slecht opzij gaan. “Soms
kunnen ze niet goed opzij, zoals bijvoorbeeld op de Legmeerdijk als het
druk is, maar helaas kiezen sommige automobilisten in paniek van al
het slechte de slechtste optie”, zegt
hij. Op de ambulance rijdt Chiel altijd samen met een ambulancever-

pleegkundige en draait zowel dagavond- en nachtdiensten van 8 uur.
Hij krijgt een wisselend rooster voor
14 weken, waarbij het ambulancepersoneel vaak rouleert. In totaal
werken 17 verpleegkundigen en 17
chauffeurs voor VZA in dit gebied
en rijden er overdag 4 auto’s en ’s
avonds en ’s nachts 2. Het kan ook
voorkomen dat geassisteerd moet
worden in bijvoorbeeld Amsterdam. Chiel vindt het wel prettig om
steeds met een andere verpleegkundige op stap te gaan. “Je hebt
elke dienst weer een ander gesprek
en dat maakt het boeiend. En soms
moet je best wel een tijdje wachten
op de post voordat je opgeroepen
wordt en daar zie je dan ook weer
gezellig de andere collega’s.” Na
een binnengekomen melding vraagt
een verpleegkundige centralist van
de meldkamer ambulance precies
na wat er aan de hand is en geeft
het ambulanceteam een ritopdracht
met zoveel mogelijk informatie. Er
zijn verschillende ritten die gereden
worden.
De zogenaamde A1-ritten die
spoedeisend zijn, de A2-ritten waarbij niet met sirene en zwaailicht gereden wordt, maar wel direct dienen
te worden uitgevoerd en de van te
voren ingeplande ritten tussen bijvoorbeeld ziekenhuis en verpleegtehuis. Chiel moet ook deze kerst
werken, maar vindt dat niet erg. Hij
heeft geen gezin en geeft zijn collega’s zo de mogelijkheid met hun familie samen te zijn. Vorig jaar heeft
hij ook gewerkt tijdens de feestdagen, maar toen was het niet zo druk.
Soms leveren de kerstdagen wel
wat bizarre situaties op. Zo heeft
Chiel een keer meegemaakt dat de
familie gewoon door ging met eten,
terwijl ze oma aan het behandelen
waren.
Vooral het sociale aspect van dit beroep spreekt Chiel aan. Het samenwerken met mensen, maar zeker ook

het bijstaan van familie. Regelmatig
rijdt een familielid mee naar het ziekenhuis en dan heeft hij vaak goede
of juist hele leuke gesprekken voorin de wagen. Minder leuk wordt het
natuurlijk als het een spoedeisende
rit is, waarbij bijvoorbeeld een kind
betrokken is. Maar ook dan is Chiel
blij dat hij iets heeft kunnen betekenen, hoe vervelend het soms ook
kan zijn. Na bepaalde moeilijke ritten word je als ambulancepersoneel opgevangen door een speciaal opgeleide collega en krijg je een
gesprek. “Je bent niet verplicht om
zo’n gesprek te hebben, maar het is
vaak prettig om met je collega’s te
evalueren wat er gebeurd is. Daar
kun je dan ook weer iets van leren”,
zegt Chiel. “Wij kunnen altijd navragen hoe het met een patiënt is gegaan. Af en toe vragen we dat om
van te leren of uit nieuwsgierigheid,

maar soms spreekt een bepaald
persoon je gewoon erg aan”. Chiel
heeft 8,5 jaar voor het Korps mariniers gewerkt en is vaak voor langere tijd uitgezonden geweest. Hij
heeft dus al heel wat meegemaakt
in zijn jonge leven. “Ik ben in Albanië, Ethiopië, Eritrea, Kosovo en Irak
geweest. Daar heb ik ook veel medische dingen gedaan en veel mensen geholpen. Ook daar kwam het
er vaak op aan en moest je praktisch en snel handelen. Maar toen
mijn contract op mijn dertigste afliep, heb ik heel goed nagedacht
over het leven en besloten om iets
voor de maatschappij te gaan doen
in mijn eigen omgeving”. Omdat de
medische sector en het moeten samenwerken hem aansprak heeft hij
gesolliciteerd op zijn huidige baan.
“Door mijn ervaring als marinier
ervaar ik dit beroep niet echt als
zwaar. Natuurlijk moet je lichamelijk in een goede conditie zijn omdat je vaak mensen moet tillen en
ook emotioneel moet je je mannetje
kunnen staan,” vertelt Chiel. “Soms
zijn de onregelmatige diensten wel
wat lastig, maar dat zal altijd wel zo
blijven. Het is en blijft een mooi beroep.”
Door Ilse Zethof
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Het Bonte Schort wil Aalsmeer mee laten denken over concept

Ron Blaauw is 24 uur per
dag met eten bezig

Boerenvreugd blij met
donatie Coöperatiefonds
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd is druk bezig met het vernieuwen van de schuilhutten en de
bijenstal. En hoewel het werk wordt
gedaan door diverse vrijwilligers is
er toch een flink bedrag nodig om
alle wensen te realiseren. Namens
het Coöperatiefonds van Rabobank
Regio Schiphol heeft Nic Kors, kantoordirecteur Aalsmeer, een cheque
van 5.000 euro overhandigd aan
Theo van der Hoek en Rina Velders.
Jaarlijks vinden duizenden mensen rust, ontspanning en plezier op
de Kinderboerderij. Kinderboerderij Boerenvreugd heeft een gevarieerde dierengroep. U vindt hier geiten, schapen, konijnen, cavia’s, kippen, eenden, pauwen, ganzen, een
koe en een ezel. Alle dieren hebben
een passend verblijf. Elk seizoen organiseren de vrijwilligers van de activiteiten commissie een aantal activiteiten. De georganiseerde activiteiten zijn vooral voor kinderen, die
hier doorgaans het meeste plezier

aan beleven. Heeft uw vereniging
steun nodig voor een project? Denk
dan ook eens aan de Rabobank.
Want als Rabobank Regio Schiphol
zijn we dicht betrokken bij de lokale gemeenschap. Dat uit zich onder
andere in het Coöperatiefonds. Elk
jaar wordt een deel van de nettowinst in dit fonds gestort. Zo vloeit
een deel van de winst rechtstreeks
terug naar de gemeenschap. Met
het Coöperatiefonds wil de Rabobank u graag helpen om uw ambities te realiseren. De bank biedt
naast geld ook immateriële ondersteuning. Essentieel is wel dat het
project of initiatief past bij de kernwaarden van de Rabobank. Kijk
voor meer informatie over het Coöperatiefonds op www.regioschiphol.rabobank.nl. Hier vindt u ook de
voorwaarden waar een aanvraag
aan dient te voldoen. Uiteraard is
het ook mogelijk om een brochure Coöperatiefonds op één van onze
kantoren op te halen.

Aalsmeer - Ron Blaauw, een veelzijdige chefkok en culinair directeur
van onder andere Het Bonte Schort,
is met Kerst aan het werk. Hoe kan
het ook anders, want de feestdagen
betekenen topdrukte in de restaurants en je hebt er nu eenmaal voor
gekozen om als gastvrij persoon
je klanten culinair te verwennen.
“Mensen moeten met een glimlach
mijn restaurant verlaten, maar zeker met Kerst moet het een speciaal
feestje worden”, aldus de 41 jarige
Ron Blaauw. Als kind heeft hij nooit
durven dromen over het succes wat
hij nu heeft bereikt. De uit Hoorn komende Ron wilde na zijn middelbare school een opleiding in Amsterdam gaan volgen, omdat vooral het
spannende van de stad hem aantrok. “Ik had nu net zo goed gymleraar kunnen zijn of op het toneel
kunnen staan, maar ik werd voor die
opleidingen afgewezen, net als voor
de hotelschool.” Maar gelukkig voor
al zijn tevreden klanten heeft Ron
toen een opleiding tot kok gevolgd.
Pas bij zijn tweede stagerestaurant,
waar volgens hem écht werd gekookt, kreeg hij de smaak van het
koken te pakken..“Toen ik ging werken bij De Kersentuin in Amsterdam
is mijn passie voor het vak geboren.
Daar kon ik dag en nacht bezig zijn
met eten, wat ik fantastisch vond.
Ik heb daar 5 jaar gewerkt en ben
als sous-chef weggegaan.” Daarna heeft Ron als chefkok gewerkt in
restaurant Aujourd’hui in Amsterdam en het Jagershuis in Ouderkerk
aan de Amstel. “Na een aantal jaar
begon het toch te kriebelen om iets
voor mezelf te gaan beginnen en in
1999 heb ik Restaurant Ron Blaauw
geopend in Ouderkerk aan de Amstel, waar ik tot op de dag van vandaag veel in de keuken te vinden
ben.” Dat dit een goede beslissing
is geweest bewezen de 2 Michelinsterren die Ron Blaauw met zijn restaurant heeft weten te bemachtigen
en al jaren vast weet te houden.
Maar naast chefkok is Ron ook ondernemer in hart en nieren, want in
2004 ging hij zijn werk in zijn restaurant combineren met koken bij
Palazzo. Al 5 jaar is hij met zijn keukenteam verantwoordelijk voor de
samenstelling van het menu, de bereiding en de presentatie ervan tijdens de show van theater, acrobatiek, magie en illusie “Ik wil laten

zien dat er voor 300 bezoekers op
zeer hoog niveau gekookt kan worden.”
Ron zag nog meer uitdagingen op
zijn pad komen en kwam in contact
met de HME Group, voluit Horeca
Management Entertainment Group.
Onder deze groep vallen in totaal
zeven restaurants in de regio waar
Ron Blaauw culinair directeur en
aandeelhouder van is. Naast Sophia
en brasserie Keyzer in Amsterdam,
café-restaurant De Eendracht in
Abcoude, brasserie ’t Amsterdammertje in Loenen ad Vecht, brasserie Paardenburg en zijn eigen restaurant in Ouderkerk aan de Amstel, heeft hij ook Het Bonte Schort
in Aalsmeer onder zijn hoede. Hij
stuurt de chefkoks en hun keukenteams aan, stelt de menukaarten in
overleg samen en is in alle restaurants regelmatig te vinden om vinger aan de pols te houden. “Iedere
week hebben we per restaurant een
evaluatie waarbij we onder andere
de weekmenu’s bespreken en praten over de complimenten en eventuele klachten van onze gasten.. Alle chefkoks hebben met mij samengewerkt en weten wat ik belangrijk
vind. Kwaliteit moet er zijn, maar zeker ook creativiteit en gastvrijheid.”
In totaal werken er 250 mensen voor
de HME Group.
Brasserie Het Bonte Schort was de
laatste ‘aanwinst’ van Ron Blaauw.
Het restaurant is in mei heropend
met een complete restyling. “Ik vind
dat het Bonte Schort op een fantastische locatie ligt en wilde hier
graag mijn naam aan verbinden.
Samen met chefkok Michel van de
Berg en zijn team ben ik nog wat
zoekende om ook dit restaurant tot
een groot succes te maken. We willen er weer een écht Aalsmeers restaurant van maken, waarbij we mogelijk wat gaan veranderen aan de
inrichting en de menukaart.” Volgens Ron staat het team open voor
suggesties van de Aalsmeerders of
het nu gaat over de kaart, de kwaliteit of de inrichting. Hij zou het prettig vinden als zijn klanten meedenken over het concept, want het restaurant is er tenslotte voor de gasten en die moeten zich er prettig
voelen. “De Aalsmeerse bevolking
is erg nuchter en vindt het prettig te
kunnen genieten van topkwaliteit,
maar met weinig poespas. Ze ko-

men graag met het gezin op zondag
eten, maar willen bij wijze van spreken wel op tijd thuis zijn voor Studio Sport.” De eerste drie maanden
van 2009 komt Het Bonte Schort
met een mooie actie, het 4-voor-2menu. Van de 4 personen hoeven
slechts 2 te betalen. Hiermee biedt
Ron en zijn team Aalsmeerders de
mogelijkheid de vernieuwde brasserie te leren kennen en daarbij dan
ook laten weten wat ze ervan denken. De snelst groeiende horecaondernemer van Nederland is voor
zijn grote vakmanschap benoemd
tot Meest Markante Horecaondernemer 2006-2007 en in november
van dit jaar sleepte hij een GaultMillau Award in de wacht voor beste restaurateur/ondernemer 2009.

Als klap op de vuurpijl is er ook
nog een boek over hem verschenen, waarin naast recepten ook veel
over de persoon Blaauw is geschreven. Ook zet Ron zich regelmatig in
voor het goede doel, zoals het Rode Kruis en KiKa. “Deze week heb
ik met 2 collega’s een kerstlunch in
het Slotervaart ziekenhuis bereid
voor alle patiënten en personeel. Ik
ben zelf gezond en mijn kinderen
zijn dat gelukkig ook, dus ik vind het
niet meer dan normaal dat je af en
toe iets voor de maatschappij terugdoet. Drukte vind ik hierbij geen excuus.” Ron Blaauw, chefkok en restauranttycoon, is een zeer druk bezet persoon, die met grote passie
voor zijn werk leeft. “Ik leef van dag
tot dag en moet daardoor snel kunnen beslissen. Als ik iets een goed
idee vind, dan kan ik er ook echt
voor gaan. Maar 2009 staat in het
teken van pas op de plaats, want ik
wil me meer gaan concentreren op
het uitbouwen van de kwaliteit van
alle restaurants.” Maar 2009 duurt
maar een jaar, dus wie weet waar
Ron Blaauw gastronomisch Nederland ooit nog mee verrast!
Door Ilse Zethof

VGB bereikt omslag
in veilingtarieven
Historische Kalender toont
veranderd Aalsmeer
Aalsmeer - Er zijn nog exemplaren
beschikbaar van de Historische Kalender Aalsmeer. De belangstelling
was direct al erg groot voor deze uitgave van Oud Aalsmeer en het Rode
Kruis Aalsmeer. De opbrengst van
de kalender is voor deze twee organisties bestemd. In dertien beelden wordt getoond hoe Aalsmeer
is veranderd, met historische foto’s
van tussen 1900 en 1970, maar ook
met foto’s van diezelfde locaties anno nu. De kalender kost 8 euro en is
in ieder geval nog te verkrijgen bij
boekhandel De Plantage in de Zijdstraat en bij EKZ Makelaars op de
hoek Grundelstraat en Praamplein.

Het verkooppunt in Oost is Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg, in Zuid wordt de kalender
verkocht bij Bloemenboetiek Angelique aan de Ophelialaan en in Kudelstaart is de kalender te koop bij
Gall & Gall/Van Lammeren in het
winkelcentrum.
Mochten daar geen exemplaren
meer aanwezig zijn dan kan contact
worden opgenomen met Elly Tas: telefoon 326003 (b.g.g. 325289) of per
e-mail: J.Tas2@kpnplanet.nl. Mensen die moeilijk ter been zijn, kunnen de kalender daar ook telefonisch bestellen. De kalender wordt
dan enige tijd later thuis bezorgd.

Het kalenderblad van augustus toont het einde van de Buurt in de jaren veertig met alleen maar draaiplanken. Midden het brandspuithuisje en links bootjes van De Uil. Op de foto van de huidige situatie is duidelijk te zien dat daar
erg veel is veranderd.

Aalsmeer - De VGB is tevreden
over het bereikte akkoord met veiling FloraHolland. In hoofdlijnen
komt het erop neer dat voor 2009
een nullijn is afgesproken, dus geen
automatische indexering, en voor de
drie jaar erna een lastenverlaging
voor de belangrijkste handelstarieven oplopend tot 10 procent.
De VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) heeft, via de zogenoemde commissies van de handel, met de diverse vesetigingen van FloraHolland
onderhandeld over lokaal geldende tarieven. Daarnaast werd centraal door de overkoepelende Commissie van de Handel Concern overeenstemming bereikt over een aantal tarieven die voor het gehele concern gelden.
Na uitvoerig overleg besloot FloraHolland een eerder voorgestelde indexering voor alle tarieven op de
drie exportveilingen, in Aalsmeer,
Naaldwijk en Rijnsburg, te laten vallen. Nu worden alleen de huren geïndexeerd.
De serviceheffing in Naaldwijk en
Rijnsburg blijft gelijk, evenals de zogenoemde transactieheffing die in
Aalsmeer geldt (en wordt betaald
als een handelaar slechts een deel
van de partij koopt). De serviceheffing in Aalsmeer gaat iets omhoog
in verband met grote investeringen door de veiling in voorzieningen
voor brandveiligheid.
De partijen spraken ook af dat tussen 2010 en 2012 de veilinglasten
voor de handel met tien procent
omlaag gaan. Volgens de VGB betekent dit een belangrijke omslag. Het

gaat om een structurele lastenverlaging oplopend tot ruim twee miljoen
euro. Op aandringen van de commissies van de handel wordt volgend jaar ook onderzocht hoe meer
eenduidigheid in de tarieven op de
diverse exportveilingen kan worden
gebracht.
Op de regionale veilingen (Bleiswijk, Venlo en Eelde) worden zowel voor kwekers als handelaren de
tarieven zodanig aangepast dat de
opbrengsten van heffingen meer in
overeenstemming zijn met de daar
tegenoverstaande uitgaven. Voor de
centraal voor het gehele concern
vastgestelde tarieven is meer aandacht voor het toerekenen van de
kosten aan degenen die ze veroorzaken (het principe van kostenmake
r=kostendrager).
De verhoging op de jaarhuur van de
slotplaat is voor de VGB een eerste bijdrage voor de LUS (Landelijke Uniforme Stapelwagen). “Een
belangrijke trendbreuk”, zegt Robert
Roodenburg. “Naast de nullijn voor
2009 is de veiling ingegaan op ons
voorstel om in de drie jaar daarna
de kosten voor de handel substantieel te verlagen.
De veilingdirectie verdient waardering voor het inzicht en lef om met
ons voorstel mee te gaan. Wie kan
zich herinneren dat een structurele tariefsverlaging over meerdere jaren is afgesproken?” De VGB is de
brancheorganisatie van de binnenlandse, importerende en exporterende groothandel in bloemen en
planten. Haar leden vertegenwoordigen ruim 65 procent van de omzet
in die bedrijfstak.

Win gratis vuurwerkpakket
bij Rinus Bon Kudelstaart
Kudelstaart - De laatste drie dagen van het jaar staan bij Rinus Bon
volledig in het teken van vuurwerk.
Zoals ieder jaar is de winkel op de
Kudelstaartseweg omgetoverd in
een waar vuurwerkparadijs. Dit jaar
is het ook mogelijk om vuurwerk te
winnen!
Tijdens de verkoopdagen staat een
plastic bak gevuld met rotjes in

de winkel en u/jij mag raden hoeveel er in zitten. Diegene die het er
dichts bij zit, krijgt de final box. Dit
is de nieuwste en meest spectaculaire cake uit de collectie en heeft
een waarde van 109,95 euro. Kom
dus op 29, 30 of 31 december naar
Rinus Bon aan de Kudelstaartseweg en laat u verrassen door al dat
moois!

Twee prijswinnaars bij
Kreeft & Van Wissen
Aalsmeer - Op donderdag 18 december was het dubbel feest bij installatiebedrijf Kreeft & van Wissen
in de Dorpsstraat. Tijdens de open
dag op 6 september jl. werd het
startsein gegeven voor een actie die
2 maanden duurde, waarbij iedereen die in deze periode een nieuwe
ATAG CV ketel liet installeren kans
maakte deze gratis te ontvangen.
Tevens werd een kleurwedstrijd gehouden voor de kinderen. Uit de vele inzendingen is die van Guoxin
Verhoef 6 jaar oud uit Aalsmeerderbrug gekozen als de mooiste tekening. Zij kreeg hiervoor uit handen
van Piet Kreeft een cadeaubon van
Bart Smit en een set nieuwe viltstiften. De glunderende Guoxin liet weten dat zij de cadeaubon onmiddellijk ging verzilveren.
De familie Nes uit Aalsmeer is de
gelukkig winnaar van de gratis

CV ketel. Blij verrast namen zij de
cheque en de bos bloemen in ontvangst die hen aangereikt werden
door Piet Kreeft van het gelijknamige installatiebedrijf.
De heer en mevrouw Nes wisten
nog te vertellen dat zij nog nooit
iets gewonnen hadden en waren
zichtbaar blij met de cheque. Het is
dan ook leuk meegenomen zo vlak
voor de kerst een leuk bedrag op je
bankrekening gestort te krijgen. Op
de vraag waarom de familie Nes gekozen heeft voor een CV ketel van
het merk ATAG luidde het antwoord:
“Omdat een ATAG ketel lekker veel
warm water geeft en er zelfs 10 jaar
garantie op kan worden genomen.
Dit zegt veel over de kwaliteit van
dit merk.”
Onder het genot van een kopje koffie met taart konden de winnaars tot
slot nagenieten van hun prijzen.

Gezelligheid troef tijdens
DECEMBERMARKT IN CENTRUM
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Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 19 december werd in het centrum de al bijna traditionele decembermarkt gehouden en ook ditmaal mochten vele bezoekers verwelkomt worden. Gezelligheid troef op de markt waar menigeen
bekenden trof en de gelegenheid pakte om ‘bij te kletsen’. Van alles was er
te koop op de decembermarkt, van natuurlijk traditionele kerstspulletjes als

kaarsen, kerstballen en andere kerstdecoraties tot onder andere kleding, parfum, kaas, sieraden en diverse snuisterijen. De innerlijke mens kon genieten van erwtensoep, poffertjes, wafels,
broodje beenham en patat en natuurlijk was er glühwein en warme chocolademelk. Ook gaven diverse verenigingen acte de presence en was er veel
animo voor de kraam met Aalsmeerse

boekenschrijvers. Rond half vijf werd
het donkerder en zorgden lichtjes en
kaarsjes voor extra sfeer. Op het horecaplein kon het publiek aan het einde
van de middag en de avonduren genieten van sfeervolle muziek en live-optredens van de Aalsmeerse zanger Dirk
Box en koor De Brulboeien. Nagenoeg
aan het einde van de decembermarkt
begon het zacht te regenen en dit zorg-

de voor een snel einde van dit gezellige
evenement. Alle marktlui, standhuurders en horeca-mensen hebben gelukkig op kunnen ruimen met af en toe een
buitje. Pas ‘s avonds barstte het slechte
weer los en regende het flink. Alle bezoekers en deelnemers aan de decembermarkt zaten toen al lekker droog,
na te dromen van een gezellige dag en
avond in het centrum van Aalsmeer!
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Comité organiseerde activiteiten voor zieken

Van de hak
op de tak

ACOS na 55 jaar opgeheven
Aalsmeer - Het Aalsmeers Comité Ontspanning Sanatoria, kortweg
ACOS, bestaat niet meer. Na 55 jaar
is het comité, dat allerlei activiteiten organiseerde ten behoeve van
zieken en andere hulpbehoevende
mensen, opgeheven. De laatste jaren kwamen er steeds meer instanties en verenigingen die zich richtten op activiteiten voor zieken en
ouderen. Ook buurtverenigingen,
waarmee ACOS veel samenwerkte, haakten af. Uiteindelijk hakte het
comité te de knoop door en heeft
zichzelf opgeheven.
Geschiedenis
De Stichting A.C.O.S. is opgericht
op 17 februari 1953, door de heren J. Paarlberg, J. Grosscurt, J. de
Graauw, J. Lanser en P. Vermeulen.
Het kapitaal voor de stichting was
25 gulden. Het A.C.O.S. verzorgde in
de sanatoria ontspanning door o.a.
in samenwerking met een accordeon- of toneelvereniging of zangkoor
een gezellige middag te organiseren. Ook werden Sinterklaasfeesten
geregeld voor de kinderen in sanatoria en kindertehuizen.
In december werd een kerstinzameling gehouden, met medewerking
van de vele buurtverenigingen (circa 16). De eerste jaren werd er nog
in natura opgehaald, zoals zeep,
snoep, kleding, eetwaren en dergelijke. Daar werden dan pakketten van gemaakt. Van de buurtverenigingen kreeg de ACOS adressen
van mensen; langdurige zieken of
inwoners die door hun maatschappelijke of financiële positie daarvoor in aanmerking kwamen. Daarna werd het jaarlijks collecteren
voor het A.C.O.S. Ook zijn er heel
veel mensen donateur geworden.
Zij ontvingen jaarlijks een acceptgirokaart. Het bleek dat Aalsmeer en
Kudelstaart het A.C.O.S. een warm
hart toebedeelde!
Bloemen en tv’s
Ook met Pasen werd er aan de zieken gedacht. Zij werden getrakteerd op eieren. Als het zomers heet

weer was, kreeg het comité een belletje van de bloemenveiling dat er
bloemen opgehaald konden worden. Deze brachten vrijwilligers van
het ACOS naar ziekenhuizen of bejaardentehuizen. Als iemand uit het
ziekenhuis thuiskwam, werd er een
fruitbakje aangeboden door het
A.C.O.S.
Er zijn ook bootreisjes gemaakt naar
Avi Fauna, dat waren ook prachtige
reisjes voor de patiënten. De mensen genoten. Ze kregen een heerlijk diner en er was altijd muziek aan
boord. Voor mensen die aan huis
gebonden waren werden zwart/wit
TV’s gekocht. Later zijn dat kleuren tv geworden. Ook werden er rolstoelen aangeschaft . De huisartsen waren op de hoogte van de bezigheden van het A.C.O.S., zodat zij
de patiënten doorverwezen naar het
comité voor een rolstoel.
Het Groene Kruis had ook wel rolstoelen maar dan kwam je eerst op
een wachtlijst. Het comité had de
beschikking over circa 60 a 70 rolstoelen. Bij de uitgang van de vaktentoonstelling werd ook steevast
gecollecteerd voor A.C.O.S. Tevens
stonden daar rolstoelen waar de
mensen gebruik van konden maken.
In 1970 trok de heer Paarlberg zich
terug uit het bestuur. Hij en zijn
vrouw werden op Koninginnedag
uitgenodigd op het gemeentehuis
waar burgemeester Brouwer de erepenning van de Gemeente Aalsmeer
overhandigde. Na vele jaren dit te
organiseren, werd het anders, er
kwamen meer instellingen voor zieken en ouderen, zoals de bejaardenbond, de Lyons, etc.
Ook de buurtverenigingen haakten af, veel buurtverenigingen zijn
er gestopt. Dus informatie kwam er
niet meer. Het uitlenen van rolstoelen heeft nog heel veel jaren dienst
gedaan. De A.C.O.S. is nu ontbonden. Het saldo dat over is wordt verdeeld over vijf goede doelen, die
met het doel van de stichting overeenkomen. Vele vrijwilligers hebben
in die 55 jaar hun inzet gegeven.

Laatste kans voor indienen
beste klimaatidee provincie
Streek - De provincie Noord-Holland is er van overtuigd dat innovatie een goede oplossing kan bieden voor de bestaande klimaatproblematiek. Vandaar dat zij dit jaar de
Eureka-klimaatprijsvraag heeft uitgeschreven. Inzenders voor de prijsvraag hebben nog tot 1 januari de
kans om hun idee toe te sturen.
Het beste idee wordt beloond met
50.000 euro. Met de prijsvraag is de
provincie op zoek naar innovatieve ideeën gericht op het tegengaan
van en het omgaan met klimaatverandering in de provincie. Voorwaarde voor het winnende idee is dat het
uitvoerbaar, vernieuwend en origineel moet zijn.
Uiteraard draagt het idee bij aan de
verbetering van het klimaat, doordat het de uitstoot van broeikasgassen terugdringt of doordat het zorgt
voor aanpassing of benutting van
de gevolgen van de klimaatverandering. Tot 1 januari 2009 hebben
inzenders de mogelijkheid om hun

klimaatidee in te zenden. Zij maken hiermee kans op 50.000 euro dat besteed dient te worden aan
de uitvoering van het idee in NoordHolland. De jury onder leiding van
weerman Erwin Kroll beoordeelt de
inzendingen. Meer informatie over
het wedstrijdreglement en het inschrijfformulier van de Eureka-klimaatprijsvraag is te vinden op www.
noord-holland.nl/klimaat.
De prijsvraag is onderdeel van het
Actieprogramma Klimaat, dat de
provincie eind vorig jaar lanceerde. Met dit Actieprogramma wil de
provincie een bijdrage leveren aan
de mondiale strijd tegen de uitstoot
van broeikasgassen en Noord-Holland voorbereiden op de gevolgen
van klimaatverandering. Zo heeft de
provincie een aantal subsidieregelingen op het gebied van klimaat en
duurzame energie. Ook ondersteunt
ze gemeenten met het uitvoeren van
hun klimaatbeleid via het CO2-servicepunt.

Grote verhalen
en rode kater

Felicitaties, taart en bloemen van burgemeester Litjens

Mevrouw Hartman-Verburg
is 100 jaar geworden
Aalsmeer - Zondag 21 december
mocht Cornelia Amelia HartmanVerburg vieren dat ze de respectabele leeftijd van 100 jaar heeft bereikt. Vrijdagmiddag ging burgemeester Pieter Litjens haar persoonlijk feliciteren en bracht mooie bloemen en een Kerst-banketstaaf voor
haar mee. Die ochtend was ze ook
al verrast door een lekkere taart,
die namens het gemeentebestuur
was afgegeven. Pieter Litjens kon
die middag samen met 4 van haar
6 kinderen op de gezondheid van
mevrouw Hartman van de taart genieten. Ze was erg onder de indruk
van de zware ambtsketting, waar ze
verschillende keren aan voelde. Volgens de burgemeester typisch een
ketting voor Aalsmeer, een mooi
exemplaar maar met niet al teveel
opsmuk. Haar inleunwoning aan de
Kanaalstraat was mooi versierd met
slingers en ook in de gang van het
zorgcentrum was het niet te missen
dat er een feestje werd gevierd. Van
haar kinderen had ze een imposante vaas met bloemen gehad, die een
mooi plekje in haar gezellige huis-

kamer had gekregen.
Mevrouw Hartman heeft met haar
man, die ze twintig jaar geleden helaas heeft verloren, zes kinderen gekregen. Inmiddels is de familie uitgebreid met zestien kleinkinderen
en negentien achterkleinkinderen.
Een gezellige grote familie met nog
twee kindjes op komst. Zaterdagmiddag zal iedereen naar het verjaardagsfeest komen dat in zaal Irene gevierd wordt.
Mevrouw Hartman komt oorspronkelijk uit Amstelveen, maar woont inmiddels alweer 75 jaar in Aalsmeer.
Ze heeft met haar gezin altijd aan
de Hornweg gewoond waar ze een
rozenkwekerij hadden. De kwekerij is later overgenomen door twee
van haar zonen, maar momenteel
niet meer in gebruik. Ze had het erg
druk met haar grote gezin en hielp
vaak mee op de kwekerij met rozen
pluizen. Dat kende de burgemeester
nog niet en heeft er die middag dus
weer een woord bijgeleerd.
Mevrouw Hartman is altijd een zeer
actieve vrouw geweest, die 60 jaar
geleden de NCVB (Nederlandse

Christen Vrouwenbond) in Aalsmeer
Oost heeft meehelpen oprichten. Ze
deed veel voor de gereformeerde
kerk, die later gefuseerd is met de
hervormde kerk waaruit de Protestante Gemeente Aalsmeer ontstaan
is. Zo heeft ze bijvoorbeeld een actie gehouden met het verkopen van
bouwsteentjes waarmee vier gebrandschilderde ramen in de kerk
gefinancierd zijn. Ook haar man
heeft ze via de kerkvereniging ontmoet. “Dat was in die tijd de ontmoetingsplek van veel jonge mensen”, vertelt ze zelf. Vaak wordt gezegd dat vrouwen het sterke ras
zijn, maar mevrouw Hartman geeft
de mannen graag een compliment
door te zeggen dat die harder hebben moeten werken vroeger en dat
de vrouwen daarom ouder worden.
Helaas gaat de gezondheid van mevrouw Hartman de laatste tijd achteruit en is ze niet mobiel meer. Toch
blijft ze positief en hoopt ze volgend
jaar de burgemeester weer op haar
verjaardag te mogen begroeten.
Tekst en foto Ilse Zethof

Politie houdt ladderdief
aan door tip getuige
Badhoevedorp - Een oplettende
getuige meldde de politie zaterdag
20 december rond 02.00 uur dat hij
had gezien hoe een bestuurder van
een bestelbus twee mannen had afgezet op de Pa Verkuyllaan.
De mannen waren weggelopen
maar kwamen even later aanrennen
met een ladder. Ze werden door de
man in de bestelbus weer opgepikt
en zijn weggereden. Door de politie

is naar de bestelauto gezocht. Deze werd korte tijd later in Aalsmeer
aangetroffen. In de auto zat een 34jarige Amsterdammer met de ladder.
Hij is aangehouden en ingesloten.
Onderzocht wordt waar de ladder
vandaan komt en of de man meer
diefstallen of inbraken op zijn geweten heeft en met wie hij heeft samengewerkt.

Woning zwart door brand
in wasmachine en droger
Aalsmeer - Op zondag 21 december ontstond een kleine brand in
een woning aan de Jac. P. Thijsselaan. Dat was rond kwart over één.
De brand lijkt te zijn ontstaan in een

droger en wasmachine. Door de
rook is de woning zo goed als zwart
geworden. De brandweer had de
brand snel onder controle.
Foto: Ronald van Doorn.

Aalsmeer - Nog enkele uren en dan
laten we het oude jaar achter ons.
Voor mij is het afgelopen jaar snel
voorbij gegaan. Een hoogtepunt werd
voor mijzelf het ‘project’ om eerst alle schrijvers op te sporen die ooit
in Aalsmeer woonden of werkten,
of er nog wonen of werkten. Eigenlijk is zoiets een beetje onbegonnen
werk, maar juist die moeilijkheidsgraad daagt me uit. Het leuke was
ook wel dat vrijwel iedereen meteen
wilde meewerken door iets te schrijven over Aalsmeer of Kudelstaart. In
drie maanden is het project afgerond
en waren er ±60 verhalen van ±50
schrijvers en een aantal tekeningen
van 8 kunstenaars gebundeld tot het
boek ‘Grote Verhalen’.
Alleen al van de Nieuwe Meerbode deden er 5 mensen mee aan het
boek. Toen de burgemeester op 24
november het eerste boek ‘Grote
Verhalen’ presenteerde in De Oude
Veiling en onder grote belangstelling
overhandigde aan Peter Smolders,
hing er al een informeel sfeertje onder de aanwezigen. Peter ontving het
eerste boek omdat hij er zo spontaan
en deskundig aan had meegewerkt.
Helemaal terecht. Daarna is het boek
heel snel uitverkocht en kwam er
zelfs nog een beperkte, tweede, druk.
Ook deze was, vlak voor de kerst, alweer snel uitverkocht. ‘Grote Verhalen’ werd een plaatselijke ‘bestseller’ dankzij alle schrijvers en kunstenaars die meewerkten. Misschien dat
er hier of daar nog een enkel exemplaar te koop is, maar ik betwijfel het.
Het is mooi geweest zo.
Natuurlijk ga ik niet op mijn lauweren
rusten. Er borrelen al weer nieuwe,
creatieve, ideeën in me op. Je hoort
daar binnenkort over.
In het afgelopen jaar ben ik ook heel
blij geworden van mijn rooie katertje,
genaamd Hudson. Hij is op 30 april
geboren bij de poes van mevrouw
Bos aan de Hoofdweg. Hudson is intussen groot gegroeid en blijkt een
vriendelijk beest te zijn. Hoewel hij nu
zijn omgeving goed kent, had ik het
laatst Spaans benauwd! Hudson was
buiten en al uren weg. Toen ik toch
maar weer eens uit het raam keek,
zag ik hem ineens achter het raam
op de vensterbank zitten bij de buren aan de overkant. Voor zover dat
lukte, bekeek ik de rooie kat aan de
overkant nog eens heel goed. Ja, het
was ‘m. Bovendien wist ik zeker dat
de buren geen rode kater hadden.
Peter zat achter de computer te werken aan het boek ‘Grote Verhalen’ en
ik riep hem erbij. Ondanks zijn twijfel is hij naar de overkant gelopen en
heeft hij bij de buren aangebeld. Heel
vriendelijk van hem omdat het voor
mij te moeilijk is om in mijn rolstoel
bij de buren te komen. De buurvrouw
deed de deur open ik rolde alvast
naar buiten: blij dat mijn kat weer
terecht was. Wat een teleurstelling,
toen het al snel duidelijk werd dat de
rooie bij de buurvrouw niet míjn rooie
bleek te zijn! De buuv’ vertelde dat zij
de kat te logeren had. Toch twijfelde
ik nog een beetje eigenwijs: ik vond
de rooie veel te veel op mijn kat lijken. Toen Peter weer terugkwam en
ik achter hem aan naar binnen wilde rollen, moesten we lachen. Op de
deurmat zat mijn rooie Hudson! Terug van weggeweest.
Benieuwd naar 2009? Ja, ik ook...
Coq Scheltens

Oudste bewoner en wethouder
openen vernieuwde Marktstraat
Aalsmeer - De marktstraat heeft
een ware facelift ondergaan en is
klaar voor de feestdagen. Op vrijdag 12 december is de Marktstraat
geopend door Karel van de Linde,
de oudste bewoner van de Marktstraat.

Samen met wethouder Berry Nijmeijer knipte hij het officiële openingslint door. Ondanks de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden binnen de geplande termijn
afgekomen.
En het resultaat mag er zijn: Geen

hoge stoepranden meer, geen verzakkingen en een fraai straatbeeld.
De Marktstraat is met recht klaar
voor de feestdagen. Wethouder Nijmeijer: “Dit is de kwaliteit die we
nastreven voor het straatbeeld in
Aalsmeer.”

Kerstman breekt voet op praamplein
Aalsmeer - Kerstman Remco van
der Woude was één van de vrijwilligers die afgelopen vrijdag op het
Molenplein voor een vrolijke noot
zorgde tijdens de Kerstmarkt. Hij
kreeg na afloop van het Kerst-event
echter een bittere pil te verwerken.
Tijdens het opruimen van het plein
bracht hij spullen naar de Praam en
liep over het slecht verlichte Praamplein waar hij in een kuil belandde.
Met hevige pijn is kerstman Remco vervoerd naar het ziekenhuis,
waar werd geconstateerd dat zijn
voet had gebroken. Hopelijk behoren de hobbels en kuilen in het centrum binnenkort voorgoed tot de
verleden tijd, aldus de wens van de
kerstman.

Act voor publiek
Aandacht voor
zakkenrollers
Hoofddorp - In het centrum van
Hoofddorp heeft de politie zaterdag
20 december aandacht gevraagd
voor het zakkenrollersprobleem. In
samenwerking met beveiligingspersoneel van winkels en medewerkers van de gemeente zijn folders
en posters verspreid. Verder waren
er drie acteurs actief om het publiek
middels een act te wijzen op de risico’s. Dit leidde tot een aantal geschokte maar dankbare slachtoffers. Het doel van het project was
de bewustwording van het winkelend publiek van het risico van zakkenrollers.

Recherche vindt
iIllegaal vuurwerk
in garagebox
Amstelveen - De wijkteamrecherche van Amstelveen Noord heeft
maandag 8 december in een garagebox in de wijk Patrimonium in
Amstelveen 800 kilo zwaar illegaal
vuurwerk in beslag genomen. Een
56 -jarige man uit Amstelveen is als
verdachte aangehouden. Het vuurwerk wordt vernietigd.

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 23 december 2008

Vrijwilligers voor het voetlicht

Ans Vollmuller: “Het is een
behoefte waarin je voorziet”

Laatste werkdag in The
Beach met Kees Markman
Aalsmeer - Dinsdag 30 december
is het tijd voor ‘de laatste werkdag
in The Beach’. Net als voorgaande
jaren wordt iedereen uitgenodigd
om in The Beach de laatste officiële werkdag van de veiling gezellig af
te sluiten onder het genot van een
hapje en een drankje. Met dj Kees

Markman achter de draaitafels belooft het een spetterende afsluiting van het jaar te worden! De deuren van The Beach aan de Oosteinderweg 247a zijn open vanaf 14.00
uur en de entree is natuurlijk gratis!
Voor informatie kan gebeld worden
naar 0297-347444.

Topfotografe en topkastelein
in Talk of the Town
Aalsmeer - Op zondag 28 december is er in De Oude Veiling weer
een Talk of the Town talkshow met
twee bijzondere gasten.
De aanvang is 15.30 uur en de toegang is gratis. De jonge fotografe
Isabel Nabuurs is in korte tijd doorgedrongen tot de top van haar vakgebied. Zij werkt onder andere voor
NRC Handelsblad en voor popbladen. Haar specialiteit is het fotograferen van belangrijke popartiesten
tijdens live optredens.
Zij fotografeerde Madonna, Kiss,
etc. etc. Verder is zij regulier persfotografe. Onlangs maakte zij een
zeer indrukwekkende serie over
het leven in Indonesië. Isabel Nabuurs probeert mensen in haar lens
te vangen, juist op expressieve momenten.
Zij heeft deze manier van portretteren met haar popfotografie ontwikkeld maar gebruikt dezelfde visie
op groepjes kinderen in Indonesië,
dat in haar fotografie alles behalve
een utopische ‘gordel van smaragd’
blijkt te zijn.
Tweede gast is de bekende voormalige uitbater en kastelein van
het Aalsmeerse café Sportzicht, Jan
Zekveld.
Hij begon eind jaren vijftig in de
zaak van zijn vader te tappen en te

deed hij het café over aan een opvolger, na ruim veertig jaar te hebben dienst gedaan achter de tap.
Men heeft berekend dat hij vijf miljoen biertjes in zijn loopbaan heeft
getapt. Jan Zekveld was nauw betrokken bij allerlei sportmanifestaties in Aalsmeer. Hij beheerde ook
enige jaren de kantine van VVA en
organiseerde vanaf 1964 de ‘corsoronde’ voor beroepswielrenners en
amateurs.
Als groot vakman eindigde hijzelf
steevast aan de top van belangrijke
biertapwedstrijden. Jan Zekveld begon zijn carrière als jongste aanwezige in het café en besloot de horeca te verlaten toen hij zich de oudste
wist in zijn eigen gelagkamer. Zekveld, die ook artiesten als André Hazes en Manke Nelis naar Aalsmeer
haalde, is een meer dan plaatselijke,
levende legende. Hij ruilde zijn bestaan als kastelein in voor de functie
van chauffeur bij Met & Co., om na
ruim veertig jaar meer van de wereld te zien dan alleen het caféleven. Jan Zekveld is een buitengewoon getalenteerd verteller en kan
putten uit vaten vol kleurrijke herinneringen.
Gastheer bij Talk of the Town is de
Aalsmeerse schrijver Theodore van
Houten.

Aalsmeer - Ooit is het begonnen
in Bornholm, een verpleegtehuis in
Hoofddorp.
Een oud-predikante ontdekte samen met een vriendin, dat er bij Psycho Geriatrische (PG) patiënten nog
steeds de behoefte bestond om met
elkaar het evangelie te delen. Zij
verzamelde een groep vrijwilligers
om zich heen die konden assisteren bij het begeleiden van de bewoners en zijzelf bereidde de diensten
voor. Zo ontstonden de eerste protestantse kerkdiensten voor PG patiënten op de gesloten afdelingen.
De kerkdiensten werden goed bezocht en het was duidelijk dat men
voorzag in een behoefte. Voldoende reden om contact te zoeken met
de Aalsmeerse Interkerkelijke groeperingen bestaande uit: de Gereformeerde kerk, de Hervormde kerk,
de Christelijk Gereformeerde Kerk,
De Levend Evangelie Gemeente, de
CAMA en de Doopsgezinde Gemeente.
Aan hen werd de vraag gesteld of
er ook niet in Aalsmeer kerkdiensten gehouden konden worden
voor mensen die niet meer in staat
zijn hun kerk te bezoeken. Het enthousiasme bleek groot om ook in
Aalsmeer deze vorm van kerkdiensten te gaan houden en het bestaande plan werd in zijn totaal
overgenomen. Men vond een geschikte locatie in Rozenholm, een
verpleegtehuis voor alle gezindten maar met onder andere bewoners van Christelijke huize.Voorgangers stelden zich vrijwillig beschikbaar, evenals organisten en vele anderen die hand- en spantdiensten
verleenden. Inmiddels worden er al
ruim tien jaar kerkdiensten gehouden. Eén van de vrijwilligers die zich
spontaan aanmeldde is Ans Vollmuller. En sinds enige jaren bereidt
en leidt zij regelmatig, samen met
haar echtgenoot Berend, in afwisseling met anderen de diensten in Rozenholm voor. “Voor mensen die dementeren blijft het geloof heel belangrijk. Het langst wat hen bij blijft
zijn de liederen. Muziek is een geweldig voertuig naar de geest. Wij
hebben geen idee hoe belangrijk
muziek is. Je ziet mensen wanneer
wij samen zingen rustig worden.
Dat is zo een mooie ervaring.”

wie er zin heeft om de kerkdienst
bij te wonen. Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om de bewoners
naar de dienstruimte te brengen.
Dan kan in de rolstoel of met bed en
al. “De opkomst kan heel verschillend zijn.
Soms zijn de bewoners niet in staat
om te komen, voelen zij zich niet
goed genoeg of hebben zij een dag
dat hun hoofd er niet naar staat.
Dat kan allemaal. Er zit geen enkele
drang achter. Hun komst is absoluut
een eigen keuze. Het zijn volwassen mensen die je probeert te bereiken. Het is en blijft zaak dat wij iedere bewoner in hun waarde laten.
Wij proberen zoveel mogelijk in te
gaan op hun wensen. En soms kom
je wel eens voor verrassingen te
staan. Bijvoorbeeld de plek waar de
diensten worden gehouden. Eerst
was daar een aparte ruimte voor,
maar na overleg is toch besloten
een van de huiskamers te gebruiken. Zo een ruimte ziet er natuurlijk niet uit als de kerk waarin zij gewoon waren te komen. Er zijn bewoners die daaraan moeten wennen.
Zeker als er sterke herinneringen
van vroeger naar boven komen. Dan
wordt er wel eens een traantje weg-

gepinkt. Gelukkig zijn er altijd voldoende mensen aanwezig om troost
te bieden.” Elke zondag van 10.30 ot
11.30 uur wordt de kerkdienst gehouden. Het verplaatsbare elektronische orgel wordt naar een van de
huiskamers gebracht en de kerkgangers worden ontvangen. Soms
komen er kinderen mee of een partner. “Wij proberen samen de kerkdienst te vieren. Er wordt veel gezongen, en als iemand een favoriet
lied heeft dan zingen wij dat met elkaar. Er wordt gebeden en een stukje voorgelezen uit de bijbel. De liturgie proberen wij af te stemmen
op de bewoners, een lijn naar verleden en die dan te vertalen naar
het nu. Wij doen de dienst omdat wij
geloven dat de Here Jezus voor ons
op aarde is gekomen. Hij is voor de
zonden van deze wereld op aarde
gekomen. Wij kunnen niet het hart
of leven veranderen dat kan alleen
God. Dat geloven wij van harte en
bepaalt ook ons leven.”
Het is mooi om te zien hoe geëmotioneerd Ans Vollmuller raakt wanneer zij deze zinnen op zo een bijzondere blije manier uitspreekt. Wat
mij frappeert is dat er geen enkele starheid te bespeuren valt, er kan

vrij gesproken worden over andere
meningen. Natuurlijk zou zij graag
zien dat meer mensen het geloof
een kans zouden geven. Ook wanneer bewoners van Rozenholm die
het Rooms Katholieke geloof aanhangen de kerkdienst bezoeken,
wordt er het Onze Vader gebeden.
“Bij de eerste woorden slaan deze
mensen een kruisteken. Het gaat
ons om de beleving van het geloof
en het staat een ieder vrij dat op eigen manier in te vullen. Belangrijk is
dat wij iets voor onze naasten over
hebben. Het is mooi om die liefdevolle gebaren bij mensen te zien.”
Er is grote bewondering voor het
personeel van de Rozenholm, want
het verzorgen van PG patiënten
vergt een eigen aanpak. En ook alle vrijwilligers (dat zijn er gelukkig
heel wat) die een deel van hun tijd
geven aan de bewoners verdienen
een groot compliment. “Wat zou
men moeten beginnen zonder al
deze mensen. Want echt ieder gebaar groot of klein kan zoveel betekenen. En ach, hoe kun je dan beter
bedankt worden dan met de woorden van een bewoonster die ooit
eens bij het welkom ‘goede morgen’
in een van de kerkdiensten reageerde met: ‘Een goede morgen is beter dan een slechte dag.’ Het zijn inmiddels gevleugelde woorden geworden die nog regelmatig in herinnering komen, ook al is diegene al
weer enkele jaren overleden.”
Ans tot slot: “Er is een behoefte waarin je voorziet. Het geeft de
mensen troost.”
Janna van Zon

Huiskamer
Iedere zondagochtend wordt aan de
bewoners van Rozenholm gevraagd

recensie

KCA jazzconcert in Bacchus:

Een muzikale speelavond van
drie mannen en een vrouw

Gratis toegang nieuwjaarsborrel
voor pashouders bibliotheek
Amstelveen - Alle pashouders van
Amstelland Bibliotheken, de bibliotheken in Aalsmeer, Amstelveen,
Kudelstaart en Uithoorn, zijn van
harte welkom op de nieuwjaarsborrel op zondag 4 januari.
Traditiegetrouw verzorgen prominente gasten uit het publieke debat
de lezing tijdens de nieuwjaarsborrel. Dit jaar heeft Amstelland Bibliotheken twee publieke smaakmakers uitgenodigd: Frits van Oostrom
en Rob Wijnberg. Frits van Oostrom
(1953) is als Nederlands historisch
letterkundige verbonden aan de
Universiteit Utrecht.
Van 2005 tot 2008 was hij president van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen
(KNAW).
In 2006 presenteerde hij de Canon van Nederland. Met zijn boeken won Van Oostrom diverse prijzen, waaronder de AKO Literatuur-

prijs voor zijn boek Maerlants wereld (1996) over Jacob van Maerlant. Rob Wijnberg (1982) is opinieredacteur en columnist van NRC.
Next. Hij studeerde filosofie aan de
Universiteit van Amsterdam.
In 2007 verscheen Boeiuh, Het stille protest van de jeugd. Sinds 2007
schrijft Wijnberg wekelijks een filosofisch essay en een column in
NRC.Next. In 2008 verscheen zijn
tweede boek, getiteld In Dubio,
Vrijheid van meningsuiting als het
recht om te twijfelen, over de aard
en grenzen van meningsvrijheid in
het huidige tijdsgewricht.
De nieuwjaarsborrel op 4 januari is
in de bibliotheek op het stadsplein
van 15.00 tot 17.00 uur. Niet-pashouders zijn uiteraard ook welkom,
zij betalen 7,50 euro entree.
Meer weten of kaarten reserveren?
Kijk op www.amstelland-bibliotheken.nl.

Aalsmeer - Aangekondigd was een
avondje jazz. Maar Berthill Busstra
de pianist van het gezelschap bestaande uit Peters Scholtens, gitaar,
Monika Haas, bas en Machiel Verhaar, drums, had afgelopen zaterdag iets heel anders met zijn publiek voor. ‘Ik hoop dat jullie dit een
hele avond vol houden.’grapte Busstra. Gezien het enthousiasme van
het publiek, dat het altijd weer goed
van sfeer zijnde Bacchus vulde,
slaagde hij daarin perfect.
De deinende hoofden en de op de
maat meetikkende voeten waren
het bewijs van een avondje muzikale vreugde. Het werd een avond
van funky-soul en popmuziek, waarin vrije bewerkingen en aardige originele uitstapjes niet werden geschuwd. De zoon van Jan Busstra,
pianist van het Aalsmeers Jazz kwartet, is op muzikaal gebied het zoon
zijn van deze bekende Aalsmeerder
allang ontstegen. Het is nu de vader die met gepaste trots maar tegelijk ook kritisch de verrichtingen
van zijn zoon volgt. Tenslotte kruipt
het bloed waar het niet gaan kan.
‘Hij doet en speelt nu precies waar
als puber zijn voorkeur naar uitging; de soul en popmuziek.’ Overigens was de aankondiging niet zo
vreemd en misleidend want Berthill
is een zeer vermaard jazz-pianist die
met heel wat grote namen op vele
jazzpodia o.a. North Sea Jazz Festival, heeft samen gespeeld. Wie hem
ooit als jazz pianist heeft beluisterd
weet wat er in zijn vermogen ligt.
En zou men misschien ook op een
stukje van iemands lichaam verliefd
kunnen worden?
Zo ja…Dan lagen er vast heel wat
dames op hun knieën om de schouders van Berthill te mogen bestasten. Wat een expressie! De dialoog
tussen gitarist Peter Scholtens en
pianist was fascinerend om te zien.
De kleinste knikjes en handgebaren werden begrepen en overgenomen. Er werd met een geraffineerde snelheid aan de knoppen van de
synthesizer gedraaid om het mooist

haalbare muzikale effect bij de tonen van de gitaar te krijgen. Wanneer de pianist zelf de toetsen van
de piano beroerde, creëerde hij zijn
eigen wereld, geheel in zichzelf gekeerd toverde hij met de noten. De
rol van bassist Monica Haas leek
bescheidener, maar schone schijn
bedriegt. Haar aandeel was meesterlijk. De vakkundigheid die te beluisteren viel in het spel diende tot
een uitstekende basis en aanvulling
voor de overige bandleden. Wat dat
punt betreft verdient ook de drummer Machiel Verhaar een compliment. Nergens vierde de drummer
zijn eigen feestje, drummers maken
zich daaraan nog wel eens schuldig.
Hij zorgde voor een perfecte ondersteuning. Dat hij, gelukkig, toch nog
even de kans kreeg om zich te laten gaan bij het laatste nummer was
verdiend en heerlijk om naar te luisteren. Swingend werd de avond afgesloten.
Muziek van James Brown gecombineerd met die van Michiel Borstlap, kan het leuker? Jazeker… mede door de eigen interpretatie hoorde het publiek een band met een eigen sound.
Er werd een mooi visitekaartje afgegeven!
Janna van Zon

Kerststal kijken
in de St. Jankerk
Kudelstaart - De St. Jankerk aan
de Kudelstaartseweg staat ook dit
jaar weer open op beide kerstdagen
en iedereen die dat wil kan even
de kerk binnen stappen om er een
kaarsje aan te steken en de mooie
kerststal te bewonderen.
Voor de kinderen ligt er vast wel
weer een kerst kleur- of bouwplaat
om mee te nemen en om thuis mee
te gaan fröbelen.

Uit kaartenbak in Oude Raadhuis

Het verleden en toekomst
in een helm
Aalsmeer - In de kaartenbak in
het Oude Raadhuis worden soms
werken gevonden van personen,
die KCA niet kent. Bijvoorbeeld de
aardige werkjes van de Westeinderplassen, die vorige week werden genoemd, geschilderd door de
heer H. Ravesloot. En wat werd deze week zoal in de kaartenbak gevonden? Twee kaarten van werk van
Joke Wegman. Het ene werk is getiteld: nummer 9 met helm. Je ziet
een straat met op de voorgrond een
brommerhelm. Joke schrijft:“Mijn
geboortehuis staat in de Chrysantenstraat 9.
Op 25 januari 1944 zag ik daar het
levenslicht. Tot mijn twaalfde jaar
woonde ik er met mijn ouders en
broer. In het jaar dat ik 40 mocht
worden werd onze oudste dochter
Mariëlle 16 jaar. Als 40 jarige blikte ik terug op mijn jeugd in deze
straat. Tegelijkertijd ging onze puber-dochter een brommer berijden.
Dit schilderij staat voor een terugblik en een toekomst die elkaar raken in het oneindige van de helm.
In 1986 had ik een tentoonstelling
in Galerie Mokum waar dit schilderij te zien was. Het was een tentoonstelling die was toegezegd door galeriehoudster Dieuwke Bakker, vlak
voordat zij overleed. Toen Jan Ran
( degene, die al het werk uit het
boek ‘Een schilderachtig dorp’ in-

ventariseerde) dit werk fotografeerde merkte hij fijntjes op: Ach, we
hebben nog wel een kitschhoekje in het boek.” Dit werk is blijkbaar
niet door de selectie gekomen. Navragend bij Jan Ran wordt vernomen dat hij gesproken heeft over
‘een hoekje in het boek met curieuze zaken’. Het andere werkstuk van
Joke Wegman ‘Paratinol’ genoemd
laat een verfrommeld blikje zien.
Joke schrijft hierover: “Wij woonden van 1964 tot 1984 in een woonark aan de Oosteinderweg. De eigenaar van het land was Willem Tas,
zijn bijnaam was Willem ‘de Broodwolf’. Hoe hij aan die naam kwam
weet ik niet. Het was in de tijd dat
ik schilderles had aan de Vrije Academie in Den Haag. In 1981 heb ik
dit blikje geschilderd dat ik vond
op het ‘pad’ dat liep tussen de kassen waar rozen werden geteeld. Het
blikje bevatte Paratinol en was achteloos weggegooid. Ik vond het fascinerend genoeg om het te schilderen.” De expositie Een schilderachtig dorp, Oud-Aalsmeer in onbekende werken is nog vijf middagen te
bekijken in Het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat. De tentoonstellingsruimte in de Dorpsstraat is gratis te
bezoeken en is open van donderdag tot en met zondag tussen 14.00
en 17.00 uur. Expositie duurt tot en
met 4 januari.
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Kleine hoeveelheid asbest vrij
bij brand in kassencomplex
Aalsmeer - Zondag 21 december
heeft er een brand gewoed in een
opslagloods (voormalig kassencomplex) aan de Aalsmeerderweg waar
keukens, oldtimers en boten waren opgeslagen en gestald. De kassen zijn gedeeltelijk ingestort waarbij er een kleine hoeveelheid asbest
is vrijgekomen.
Door het vele bluswater van de
brandweer is het gevaar van ver-

Snackbar in vuur en vlam

Aalsmeer - In de vroege ochtend
van vrijdag 19 december zijn inwoners in het centrum opgeschrikt
door een behoorlijk, grote brand
in de Zijdstraat. Zo goed als zeker
door kortsluiting is vuur ontstaan
in de bovenruimte van de snackbar en de vlammen sloegen razendsnel om zich heen. Van de gehele
achterzijde op de begane grond en
eerste verdieping bleef slechts een
zwart karkas over. Ook de snackbar
heeft zware schade. Het plafond is

deels ingestort, waardoor de vlammen ook de bak- en zitruimte op de
begane grond konden bereiken. De
brandweer heeft alle middelen ingezet om de brand te blussen en verdere schade te voorkomen.

De pandjes in de Zijdstraat staan
nagenoeg allen tegen elkaar of op
korte afstand van elkaar, waardoor
de brand zich makkelijk kan vergroten. Gelukkig hebben de spuitgasten
weten te voorkomen dat de naast-

gelegen kapper en bakker ook vlam
hebben gevat. De kapper kon in de
middag de zaak weer open doen, de
bakker moest wegens rookschade
de hele dag de deur gesloten houden. Zaterdag waren er gelukkig
weer volop brood, koekjes en andere lekkernijen te koop. Nog niet
bekend is of het zwaar beschadigde
pand van de snackbar gerenoveerd
of nieuw gebouwd gaat worden.

Foto’s: Ronald van Doorn.

Onderzoek
ingezonden
naar knelpunt
Connexxion: bar en boos Amstelbrug
Aalsmeer - Mijn vervelendste ervaringen in het afgelopen jaar zijn de
gevoelens van boosheid, onmacht
en pure aantasting van het restje
zelfstandigheid dat ik denk te mogen bezitten. Ik wil niet boos zijn. Ik
wil niet afhankelijk zijn als het niet
hoeft en ik wil vooral geen vervelend
gevoel hebben. De veroorzaker van
dit morele geweld is Connexxion, afdeling zorgeloos van deur-tot-deur
vervoer. Op zich is het collectief vervoer een schitterende voorziening,
een taxi of rolstoel-taxi die voor de
deur stopt en je afzet, binnen de regio, op het adres waar je moet zijn.
Buiten de regio kun je gebruik maken van Valys. Voor beide vervoersmogelijkheden geldt dat je ervoor in
aanmerking moet komen. Daarnaast
dien je rekening te houden met enkele, terechte, spelregels, dat moet
Connexxion natuurlijk ook doen.
Dit jaar is het zó vaak mis gegaan
tussen Connexxion en mij dat ik er
wanhopig van ben geworden. Het
is zelfs zo erg dat ik niet meer wil
bellen als het enigszins niet hoeft.
Het vervelende daarvan is dat je een
deel van je sociale leven daardoor
mist. Echter, het gevoel dat het tóch
weer mis gaat en ik me weer ga ergeren, laat me afhaken. Toch moet
je regelmatig weg. Er zijn afspraken
elders en mijn enige mogelijkheid is
om de (rolstoel) taxi te reserveren.
Vorige week was het nodig, dus belde ik, ruim op tijd, de boekingscentrale van Connexxion. De afspraak
was dat ik die ochtend om half 11
zou worden opgehaald.
Moment opname van die dag. Tien
uur zit je klaar. Jas aan, spullen in
de rolstoeltas, pasklaar geld en de
mobiele telefoon mee. Het mobieltje is onmisbaar omdat de ervaring
met Connexxion me allang heeft geleerd dat mijn beltegoed drastisch
slinkt doordat ik voor de afgesproken terugreis opnieuw moet soebatten. Goed, ik zit dus klaar. Taxi is
er om 11 uur nog niet. Ik bel Connexxion. Dat duurt heel lang en dan:
tuut-tuut-tuut. Het is intussen kwart
over elf als ik ene Danny aan de telefoon krijg.
“Wanneer komt mijn taxi?”. “Ik zal
even kijken, mevrouw”. Ik wacht
minutenlang. “Bedankt voor het
wachten. De chauffeur is bij u aan
de deur geweest, maar u was niet

thuis”. “Wàààt?!”, sis ik boos, “natuurlijk was ik thuis!”. Danny vervolgt: “Ja, ik weet het niet, maar u
bent omgeboekt naar kwart voor
12”. Als iemand zogenaamd omgeboekt wordt, moet men dat toch zelf
doen?”, bries ik. “Ja, ik weet het ook
niet mevrouw, maar zó staat het in
mijn scherm”. Ik besluit om me er bij
neer te leggen, wat moet ik anders?
Om vijf over twaalf is de taxi er eindelijk.
“U moet even wachten, mevrouw”,
zegt de chauffeur. Ik denk: “Ik ben
niet anders gewend. Dus wacht ik
totdat de rolstoeler die al in de bus
zat er eerst even uit moest voordat ik de bus in kon. Dat kan gebeuren, kennelijk moest die meneer er straks als eerste uit. Toen
ik uiteindelijk vastgesnoerd op mijn
plaats zat, zo ook de andere rolstoeler, duurde het nog even voordat
we wegreden. De chauffeur moest
nog even zijn administratie bijwerken. Om kwart over twaalf vertrokken we. Op weg naar Amstelveen?
Welnee. Eerst naar Mijdrecht om de
man weg te brengen en dan, eindelijk, naar Amstelveen. Uiteraard
weet ik dat er onderweg mensen
worden opgehaald of weggebracht
worden. Maar met zo een omweg,
nadat je taxi al veel te laat kwam,
maakt me boos. Ik ben een mens en
geen stuk... Natuurlijk moest ik terug weer bellen, weer wachten en
afwachten. Je bent ècht uren kwijt
als je ergens heen wilt. Dit jaar is het
bar geweest en het lijkt steeds erger
te worden.
Enkele weken geleden was er een
dame uitgenodigd van Connexxion
in onze gehandicapten/chronisch
zieken vergadering op het gemeentehuis. Deze mevrouw hield een positief verhaal en beweerde onder andere dat er in onze regio 95% klanttevredenheid is geconstateerd. Ik
ben toen bijna ontploft en wilde het
mens ter plekke wurgen. Als ervaringsdeskundige zou ik die daarvoor
betaalde dame veel negatieve ervaringen kunnen vertellen over ‘haar’
Connexxion. Ze moet zich schamen,
zeker als ze alles hoort van mensen die eveneens aan deze service
gebonden zijn. Het is bar! En boos
ook.
Coq Scheltens

Amstelveen - De provincie NoordHolland en de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel onderzoeken in 2009 welke oplossingen mogelijk zijn voor het verkeersknelpunt
brug over de Amstel. Vooruitlopend
daarop is de afstelling van de verkeerslichten bij de brug aangepast.
Ook kijkt de provincie of het mogelijk is de brug tijdens de spits niet
meer voor scheepvaart te openen.
Het gaat om de brug in het verlengde van de Oranjebaan en de Burgemeester Stramanweg, die in eigendom is van de provincie. De gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen hebben aangegeven dat de
brug over de Amstel is verouderd
en de doorstroming van het verkeer
in de knel komt. Ook omwonenden
hebben last van de files die zich in
de spits bij de brug voordoen. De
eventuele vervanging van de brug
staat gepland in de periode na 2012
en de gemeenten hebben de provincie gevraagd of dit eerder kan.
De provincie Noord-Holland deelt
de zorg over de doorstroming en
overlast. Daarom start in 2009 een
studie naar mogelijke oplossingen
voor dit verkeersknelpunt.
Verkeerslichten aangepast
De provincie heeft inmiddels de afstelling van de verkeerslichten aan
beide zijden van de brug veranderd. Hierdoor zal de doorstroming
iets verbeteren. In de huidige situatie hebben bussen altijd voorrang
op het overige verkeer. In de nieuwe situatie krijgt het verkeer vanaf de N522 wat vaker groen, omdat
bussen die te vroeg zijn niet meteen
automatisch voorrang krijgen. Ook
wordt de ‘resttijd’ na voorrangverlening aan een bus beter benut voor
het overige verkeer.
Brug minder vaak open?
De gemeenten hebben bij de provincie ook aangegeven dat er veel
vertraging ontstaat door het openen
van de brug, met name in het zomerseizoen tijdens de spits. Daarom
kijkt de provincie of en onder welke voorwaarden het mogelijk is de
brugopeningstijden aan te passen.
Als de brug in de spits niet meer
geopend wordt, moeten er wel voldoende aanlegplaatsen voor schepen worden gecreëerd. Gekeken
wordt of hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is en wat de kosten zijn.

spreiding van asbestdeeltjes tegengegaan en beperkt gebleven tot de
brandlocatie.
Het terrein rondom het complex is
gelijk afgezet om verspreiding van
asbest te voorkomen. Het asbest zal
zo snel mogelijk worden verwijderd
door een gespecialiseerd bedrijf. De
brandweer heeft aangegeven dat er
geen gevaar is voor de omgeving.
De brand brak tegen 15.00 uur uit
in een complex met kassen en een

opslagplaats van keukens en oldtimers tevens werd de ruimte gebruikt als oefenruimte voor diverse bands. Rond 16.30 uur was de
brand onder controle, maar het nablussen heeft nog de hele avond
geduurd. Niemand raakte gewond
bij de brand.
Over de oorzaak van de brand is
nog niets bekend. Er wordt in kaart
gebracht hoe groot de schade is.
Foto’s: Ronald van Doorn.
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AV Aalsmeer
naar Gent

Dutch Masters Hall of Fame 2008

Lenie van der Meer
opgenomen in eregalerij
Aalsmeer - Naar aanleiding van
het 25-jarig bestaan van Masters
zwemmen in Nederland in 2008 ontstond bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) het idee om
een Nederlandse versie van de Hall
of Fame voor Masterszwemmers op
te richten. Hierin komen Nederlandse Masters die in sportief en/of organisatorisch opzicht voor de Nederlandse Masters Zwemsport hebben betekend. Sinds op 1 oktober
1983 de eerste Masters zwemwedstrijd (voor personen boven de 25
jaar) in Nederland is georganiseerd
is deze tak van de Nederlandse
zwemsport enorm gegroeid en heeft
deze een rijke historie opgebouwd.
Reden genoeg om enkele parels uit
deze historie er uit te lichten. In eerste instantie zijn 25 vermeldingen
uit het Nederlands Masters zwemmen opgenomen, voor elk jaar een.
Hierna zullen jaarlijks maximaal drie
vermeldingen worden toegevoegd
op basis van nominatie uit de Nederlandse Masters wereld. De nominaties 2008 zijn vanuit de taakgroep
Masters Zwemmen gedaan, aangevuld met nominaties uit de Nederlandse Masters wereld. De Dutch
Masters Hall of Fame is een initiatief van de KNZB Taakgroep Masters Zwemmen maar staat open
voor andere Masterdisciplines binnen de KNZB zoals schoonspringen, synchroonzwemmen en waterpolo. De jurybeoordeling is gebaseerd op een puntensysteem waarbij sportieve prestaties en organisatorische verdiensten gewaardeerd
worden met punten. Daarnaast kan

de jury bonuspunten geven voor bijzondere verdiensten en pionierswerk. Uit alle kandidaten werden in
de eerste versie van de Dutch Masters Hall of Fame 25 kandidaten opgenomen want zij waren het die er
het meest uitsprongen om verschillende redenen. Zo zitten er enkele
pioniers tussen, maar ook prestatieve toppers en gezichtsbepalers van
de afgelopen 25 jaar.
Lenie van der Meer
Een van de parels die is opgenomen in de Dutch Masters Hall of Fame is Lenie van der Meer. In het juryrapport staat te lezen dat Lenie
een toonbeeld is van enthousiasme
en doorzettingsvermogen. Ondanks
dat ze regelmatig gezondheidsproblemen kende, verbaasde ze daarna iedereen met prima resultaten en
records. Het gevolg van stug doortrainen. Voor Oceanus is ze een
drijvende kracht. Ze is bijna dagelijks in het zwembad te vinden en
traint daar diverse groepen (recreatie, gehandicapten, selectie, Masters (veelal ouders van jeugdzwemmers). Veel Masters hebben van
haar zwemmen geleerd. Ze is nooit
te beroerd om iets voor een ander
te doen en staat voor iedereen klaar.
Ze is altijd opgewekt en enthousiast en het zonnetje in huis. Daarbij
het initiatief dat ze neemt om juist
anderen in het zonnetje te zetten
door bijvoorbeeld een Nederlands
Masters Kampioenschap te bedanken maakt haar tot voorbeeld voor
anderen. Op prestatief gebied heeft
Lenie momenteel 10 Nederland-

Klinkende overwinning
jongens B1 FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 14 december kwam de jongens B1 van FIQAS Aalsmeer naar De Bloemhof
voor een wedstrijd tegen een andere creatieve handbalploeg. Aristos
uit Amsterdam speelt namelijk snel,
beweeglijk en verrassend handbal.
Zonder Thomas en Nils, maar met
Floris voor hem in de plaats, lieten
de jongens uit Aalsmeer er geen
gras over groeien. Het was Aristos dan ook al snel duidelijk wat
Aalsmeer van plan was, namelijk
een overwinning neerzetten die de
wedstrijd van de week daarvoor tegen Houten deed vergeten. Geholpen door de afwezigheid van de
spelmaker van Aristos (hij zat met
z’n arm in het gips wel op de bank)

lukte dat uitstekend. Slechts een
overtreding waar Daan al snel spijt

Edwin Nieuwendijk dé
nieuwe damkampioen
De Kwakel - In de eregalerij der
donateurkampioenen kan dan eindelijk de naam van Edwin op de
hoogste plaats worden ingevuld.
Edwin werd al menigmaal 2e, maar
afgelopen zaterdagmiddag kwam
hij eindelijk van het Joop Zoetemelk
gevoel af. In het dorpshuis De Quakel streden een veertigtal donateurs
en kinderen daarvan, van damclub
Kunst & Genoegen om hun onderlinge kampioenschap. Onder de bezielende leiding van Rene de Jong
werd het weer een gezellig gebeuren in het in de kerstsferen gestoken dorphuis. Om half twee gingen
de huis-, tuin- en keukendammers
van start met de voorrondes om het
kaf van het koren te scheiden.
Na anderhalf uur zwoegen achter
de borden konden de groepen op
sterkte worden ingedeeld.
In de hoofdgroep kwamen de dammers terecht die op een damclub
echt niet zouden misstaan.
Mooie partijen werden er gespeeld,
op het scherpst van de snede. In de
halve finale tussen de gebroeders
vd Belt vlogen de schijven in de tijdnoodfase over het bord. Toen de
kruiddampen waren opgetrokken
bleef er een remisestand over, de
partij moest opnieuw gespeeld worden met nog een hoger speltempo.
Hierin hield Jeroen uiteindelijk het
hoofd het koelst. In de andere halve
finale legde Edwin de basis voor zijn
zege door de kampioen van de afgelopen jaren, Marko de Groot, te verslaan. Edwin won de finale vervolgens makkelijk van een uitgebluste
Jeroen, die toch met een opgeheven hoofd naar Duitsland af kon reizen. Marko de Groot eiste wel waardig het brons voor zich op.
In de B-groep baarde damlid Bert
van Wermeskerken opzien door
tot de finale door te dringen. Hierin kreeg hij te kampen met de kampioen van De Hoef, Henk Leygraaf.
Deze bakker in ruste gaf Bert een
koekje van eigen deeg, menig schijf
van Bert werd opgepeuzeld.
Goud voor Henk en eervol zilver voor Bert. Om de derde plaats
streden jeugdleden van weleer van
K&G, Jan Vork moest het zo een

veertig jaar later afleggen tegen Jan
van Doorn. De C-klasse stond bol
van de spanning, een extra ronde
moest zelfs worden ingelast. Dit had
tot gevolg dat de finale tot een onderonsje van Voorns en van Doorns
leiden. De gebroeders Frans en Do
streden om het brons, een eclatante
zege van Frans leverde hem brons
op. De neven Voorn gingen voor
goud, Ron versloeg in een klassieke partij zijn kleine neefje Joris. Voor
het eerst in de donateur damgeschiedenis kreeg de eindstand een
ex aequo, Wery Koeleman en Gerino

Aalsmeer - Op zaterdag 20 december organiseerde Atletiekclub
Vita uit Gent weer een indooratletiekwedstrijd in de mooie indoorhal
in Gent. De wedstrijden liepen helaas behoorlijk uit, maar toch presteerden de AV Aalsmeer junioren
goed. Een hele goede prestatie komt
op naam van C-junior Shannon Lakerveld die in haar serie op de 800
meter vierde werd met een uitstekende tijd van 2.30.49 minuten.
Dit was goed voor een zevend
plaats in totaal. A-junior Mirjam van
Ouwerkerk liep over dezelfde afstand 2.26.10 en werd daarmee in
totaal zesde in haar leeftijdscategorie. Maaike Witpeerd, ook C-junior, kwam in actie op de 60 meter en
liep deze in 8.46 sec.

se Masters Record in haar bezit en
was zij winnaar van het Tjerk Vermanen Kristal in 1998. Voorts wist
ze diverse medailles: 1 goud, 6 zilver
en 4 brons te behalen bij Europese
en Wereldkampioenschappen. Lenie
deelt haar ervaring niet alleen met
Gerda Stokkel en Laura Verdegaal
op de rand van het zwembad maar
ook met een zevental Nebas-zwemmers in het bad: Mirjam de Koning,
Lisa den Braber, Bram Grootjans,
Tristan Eijkelenboom, Mike Engels,
Timo Lek en Jochem Kintz en waartoe dit kan leiden heeft Mirjam de
Koning bij de Paralympics in Peking
bewezen door met twee keer goud
en twee keer zilver terug te komen.
Tevens werd Mirjam de Koning genomineerd voor de titel: Gehandicapte sporter 2008 en daarbij moest
zij rolstoeltennisster Esther Vergeer
voor laten gaan.
Meer Armslag
Samen met Cees Wijnen, Siem en
Ria Kemp en Laura Verdegaal vormt
Lenie van der Meer het bestuur van
de stichting “Meer Armslag”. Deze
stichting zet zich in om financiële
mogelijkheden te bieden aan de Nebasgroep bij Oceanus om de zwemprestaties te verbeteren, de kosten
van de zwemkleding te bekostigen
en deel te nemen aan internationale wedstrijden. Alles bij elkaar opgeteld is de verkiezing om opgenomen te worden in de Dutch Masters
Hall of Fame 2008 meer dan terecht
en zeer verdiend en een oprecht gemeende felicitatie is dan ook zeer
op zijn plaats.

van had, wierp een kleine schaduw
over het duel. Met een klinkende
zege 31–14 op het scorebord klonk
het laatste fluitsignaal. De jongens
van de B1 van FIQAS Aalsmeer
gaan zodoende met een beter gevoel de winterstop in.

Pieterse kwamen maar niet uit hun
ingewikkelde partij, zij besloten hun
23e plaats maar eerlijk te delen.
Bij de jeugd meldde zich maarliefst
tien enthousiaste kinderen. De winst
ging, nadat de eerste partij in remise
was geëindigd, naar Kim van Doorn.
Het was een finale met wisselende kansen, waarin Daan Buskermolen evenveel kans op de winst kreeg.
Steffan de Vries eindigde als 3e.
Met fraaie bekers werden na ruim
drie uur dammen de winnaars in het
zonnetje gezet, de aanmoedigingsprijs ging naar de jeugdige Dennis
Roest, die zich om organisatorische
redenen bij de senioren groot moest
houden. Na de prijsuitreiking werd
er nog gezellig nagedamd, waarmee
een geslaagde dammiddag in stijl
werd afgesloten.

Unieke indoor
triathlon in
De Meerkamp

Oceanus doet een duit in het zakje

Goud en brons tijdens NK
Aalsmeer - Het was een mooi Nederlands Kampioenschap in Amsterdam zo aan het eind van 2008.
De records vielen weer bij bosjes en
niet alleen voor de landelijke toppers. Ook Oceanus deed een duit
in het zakje. Weliswaar geen Nederlandse records, maar de clubrecords en persoonlijke records waren
niet op één hand te tellen. En dan
waren er ook nog medailles.
Nils Mollema maakte het allemaal
erg spannend. Hij startte op de 1500
meter en was daarvoor als snelste geplaatst. Met een rustige start
kroop hij steeds verder naar voren.
Halverwege lag hij op kop met nog
een andere jongen in de baan naast
hem. Van daar af werd het heel
spannend, dan weer Nils aan kop,
dan weer Bernd. De laatste baan
moest er gesprint worden voor de
overwinning. En hoe spannend kan
dan een 1500 meter zijn. Het verschil op de meet bedroeg slechts
0.02 seconden in het voordeel van
Nils en dat bij een tijd van 16 en
een halve minuut! Overigens was de
laatste 50 meter van Nils (29.13) de
snelste van zijn hele race, dus zelfs
nog sneller dan de eerste 50 meter
met start!

Beglinger, die startte op de 200 rug.
Met een 14e tijd (2.10.69) mocht hij
’s avonds nogmaals aantreden in
de B-finale die hij glansrijk won in
2.08.84. Zaterdag kwamen Nikki van
der Hoorn en Isabelle Grootes aan
de start op de 200 meter vrijeslag.
Nikki verbeterde zich tot 2.14.24 en
werd 29e, Isabelle evenaarde haar
inschrijftijd van 2.14.80 en werd
31e.
Daarna kwamen de junioren aan
de start voor hun 1500 meter. Jeffrey Reijnders zwom bij de junioren
2 naar de 5e tijd. Op zowel de 400
(4.39.28), 800 (9.27.97) als 1500 meter (17.56.56) verbeterde hij zijn eigen clubrecords van 19 oktober dit
jaar. Uiteindelijk boekte hij 13 seconden winst, evenveel als de een
jaar oudere Vincent Moolhuijsen,
die als 7e eindigde in 17.45.70. Bij de
junioren 4 kwam naast Nils Mollema ook Bastiaan Waanders aan de
start. Hij finishte net boven zijn inschrijftijd als 9e, maar verbeterde
wel zijn 800 meter tijd tot 9.05.17.
Op zondag kwam Theo weer aan de
start, nu voor de 100 meter rugslag.
Met een mooie onderwatertechniek
kwam hij net boven de minuut uit:
1.00.52. Helaas net te weinig voor
de finale (hij was eerste reserve) en
dus geen nieuwe kans. Nikki van
der Hoorn startte op de 100 meter
vrijeslag. Met een tijd van 1.02.03
werd ze 32e.
Tamara Grove kwam aan de start
voor de 800 meter vrijeslag. Via
een mooi opgebouwde race kwam
ze uiteindelijk als 6e uit het water met een verbetering van 14 seconden ten opzichte van haar oude
persoonlijke en clubrecord. Danielle Grootes moest de wedstrijd helaas wegens ziekte aan zich voorbij
laten gaan.
Nils Mollema

Robert Rohaan
Robert Rohaan verraste vriend en
vijand door vanuit baan 8 snel te
vertrekken op de 200 meter schoolslag. Een dag eerder had hij al veel
progressie laten zien op de 100 meter door zijn inschrijftijd van 1.09. te
verbeteren tot 1.06.53. Nu ging de
eerste 100 meter in 1.09.28 en werd
de finish bereikt in 2.25.95, bijna 5
seconden sneller dan ooit en.. wat
veel belangrijker was .. een bronzen
medaille! ’s Avonds in de B-finale
was Robert slechts 0.02 langzamer.
Op vrijdag was de aftrap voor Theo

Herinneringen ophalen...

Gourmetten op
ouderensoos

Aalsmeer - Op 18 december had
de ouderensoos van BV Oostend een gezellige kerstmiddag en
avond. Als feestelijke afsluiting van
het speelseizoen hebben de ouderen gezamenlijk zitten gourmetten.
Onder het eten werden veel herinneringen opgehaald van het afgelopen jaar. De eerste speelmiddag
in het nieuwe jaar is op 8 januari in
gebouw het Middelpunt aan de Wilhelminastraat vanaf 14.00 uur. De
zaal is open vanaf 13.30 uur.

‘Rijk-Rijsenhout’
op 1e kerstdag!
Rijsenhout - Het kerkkoor RijkRijsenhout verleent op eerste kerstdag, donderdag 25 december, haar
medewerking aan de kerstdienst in
de Ontmoetingskerk in Rijsenhout.
Er worden prachtige kerstliederen
gezongen onder leiding van organist en dirigent André Keessen.
Voorganger in deze dienst is dominee F. Praamsma en de aanvang is
10.00 uur. Iedereen is welkom.

Koffie in de Spil

Kerstloop RODA en AV
Startbaan door ‘t Bos
Bovenkerk - Het kerstfeest in Amstelveen is niet meer weg te denken
zonder de gezellige kerstloop, die nu
al weer voor de vijftiende keer georganiseerd wordt. De sportverenigingen RODA en AV Startbaan werken
samen om er een mooi recreatief
en vooral sportief evenement van te
maken. En natuurlijk is de kerstsfeer
ook weer volop aanwezig.
De kerstloop wordt op zondag 28
december gehouden. De start ligt
als vanouds bij het sportcomplex
van RODA aan de Noorddammerweg, terwijl het parcours weer praktisch geheel autovrij is. De route
loopt door het Amsterdamse Bos
en maakt gebruik van verharde paden. Er zijn drie routes uitgezet. Een
lange route van 10 kilometer. Een
middellange route van 5 kilometer. En voor de jongste deelnemers
een kleine ronde van 2,5 kilometer.
Dankzij de sponsors zijn er voor alle
afstanden vele prijzen in de diverse categorieën. Geldprijzen, bekers,

Amstelveen - Zondag 1 februari zal de eerste editie van de indoor
triathlon in Sportcentrum De Meerkamp in Amstelveen gehouden worden. Deze wedstrijd is uniek in Nederland en de om kennis te maken
met de sporten zwemmen, fietsen,
lopen of de combinatie triathlon. De
wedstrijd zal bestaan uit 10 minuten zwemmen in het 25 meter bad,
10 minuten pauze, 10 minuten fietsen op een ergometer, 10 minuten
pauze en 10 minuten lopen op een
loopband. De wedstrijd is in de ochtend recreatief: voor volwassenen,
mixed teams en jeugd van 12 tot en
met 16 jaar. In de middag is de triathlon bedoeld voor de wedstrijd atleet: volwassenen en jeugd van 12
tot en met 16 jaar. Het ochtendprogramma start om 9.00 uur en het
middagprogramma om 13.00 uur.
Kosten zijn 5 euro voor de licentiehouders en 6,75 euro voor de niet licentiehouders.
Alvast een kijkje nemen kan op
www.indoortriathlon.nl. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden via mail met stage1@sportbedrijfamstelveen.nl of via telefoon
met 020–5475681 en vraag naar
Annika Fangmann.

medailles en zelfs degenen, die wat
minder snel zijn, kunnen een prijs
winnen via het startnummer. Deelnemersgelden zijn 5 euro voor de
route van 10 kilometer, 3 euro voor
5 kilometer en 2 euro voor de korte
afstand van 2,5 kilometer.
Een grote ploeg medewerkers van
beide sportverenigingen staat zondag vanaf 9.00 uur klaar om de deelnemers te ontvangen en ze te begeleiden. Er is voldoende parkeergelegenheid bij het sportcomplex.
Er is ook genoeg kleedgelegenheid
en warme douches. Onderweg en
bij de finish is er een uitstekende
verzorging voor de deelnemers. De
start van de kerstloop is om 11.00
uur. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven voor de kerstloop. Dat
kan via internet: www.inschrijven.nl.
Het voordeel is dat het startnummer
dan op de dag zelf al klaarligt. En
voor de uitslagen kunnen de deelnemers dezelfde zondag al terecht
via www.uitslagen.nl.

Kudelstaart - Op woensdag 7 januari houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur en iedereen is
welkom. De toegang is gratis en de
koffie en thee staan klaar en er zijn
mogelijkheden om een kaartje te
schrijven voor zieke mensen of om
een gesprek van mens tot mens te
hebben. Even bijpraten. U/jij komt
toch ook?!

Kerstdienst met
Song of Joy

Aalsmeer - Op eerste kerstdag
zal er een kerstmorgen-dienst gehouden worden in de Open-Hofkerk aan de Ophelialaan. De dienst
wordt opgeluisterd door muzikale
medewerking van het Interkerkelijk
koor Song of Joy uit Kudelstaart.
Met ds. Popering
Het koor staat onder leiding van dirigent Ton van den Berg en wordt
tijdens uitvoeringen altijd begeleid
door Theo Griekspoor op orgel. In
deze dienst zal dominee Popering
voorgaan en vanaf 9.50 uur wordt
aangevangen met de samenzang.
Het belooft een mooie en feestelijke
dienst te worden, dus zorg dat u op
tijd aanwezig bent.
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Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub
Strijd en Vriendschap, speelavond
op 16 december
Lijn A:
1. Jan en Jaap Geleijn
60.71
2. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 58.04
3. Juul en Matje Wentzel
57.44
4. Jan en Krijnie Joore
55.65
5. Marianne Joore en Herma Raggers 55.36
6. Theo Blom en Ko van Es
54.17
7. Pim en Gonny v.d. Zwaard
52.98
8. Wim en Rita Ritzen
48.51
9. Jan veleens en Wim Spaargaren
47.92
10. An v.d. Bijl en Rita van Leeuwen 45.54
11. Ger Lubbers en Willy Stokman
44.35
12. Christ. Blom en Martin Lammers 42.86
13. Jan van Ginkel en Cor Kroes
39.88
14. Elly Zandvliet en Ria Kragtwijk
36.61
Lijn B:
1. Oege de Jong en Agnethe v.d. Goot 62.20
2. Erna en Pieter Jongkind
61.61
3. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard
59.82
4. Françoise Daudel en Tilly Eveleens 56.85
5. Anny van Buyten en To v.d. Maarl 51.19

6. Ben Wahlen en Huub Zandvliet
50.60
7. Ruud Bartels en Jan Korenwinder 49.70
8. A. Korenromp en Martin v.d. Laarse 49.40
9. Klaas Maarse en Adri Otto
48.51
10. Nelly Mul en Marry Tulp
46.43
11. Tiny Bartels en Bea van Diemen 46.43
12. Gladys Maarse en Tiny v. Zijverden40.18
13. Guus en Mieke Neijenhof
38.69
14. Piet van Hoek en Jasper Blom
38.39
Lijn C:
1. Anny en Sima Visser
57.89
2. Frits Blommestijn en Ton Mulder
57.35
3. Bep Brockhoff en Ank Rodenburg 57.14
4. An Joore en Mien v.d. Laarse
55.26
5. Jan en Henny Jooren
54.43
6. Leny Lubbers en Wil Oor
51.76
7. Coby en Gerrit ven Leeuwen
50.31
8. Ton Celie en Loes Oosterwijk
50.00
9. Alex en Joke Pannekoek
49.97
10. Ingrid Smit en Trudy Stokkel
49.39
11. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 48.60
12. Maarten en Mary Jongkind
47.12
13. H. Koperdraad en Jan v. Zwieten 47.09
14. R. Doornbos en Tineke Molenaar 39.05
15. Corry Kuin en Carla Verwoerd
33.27

Cock wint bij Sjoelclub
Aalsmeer - De laatste speelavond
van het jaar heeft Sjoelclub Aalsmeer
op 11 december gehouden in het
Dorpshuis van Kudelstaart.
In de hoofdklasse is de hoogste eer
behaald door Cock Tukker met 2893
punten.
In de a-klasse eindigde Hans van
Leeuwen op één met 2786 punten,
in de b-klasse was de winst voor Jacob van ’t Hof met 2679 punten en in
de c-klasse behaalde Jaap van Wees

met 2484 het hoogste puntenaantal. In de d-klasse eindigde Klaas de
Vries op de eerste plaats met 2437
punten, op de e-klasse mocht Nico
Verhaar zich met 2270 punten winnaar noemen en in de f-klasse was
de eer voor Herman Berkhout met
2115 punten.
De eerste sjoelavond in het nieuwe
jaar is donderdag 8 januari, als vanouds vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis van Kudelstaart.

Voetbal

Dorpsderby RKDES tegen
RKAV blijft onbeslist

Zwemkampioene Mirjam geeft startsein

Nieuwjaarsplons in Oosterbad
Aalsmeer - Natuurzwembad Het
Oosterbad aan de Mr.Jac.Takkade
organiseert op nieuwjaarsdag 1 januari alweer voor de zesde maal een
nieuwjaarsplons. Iedereen mag hier
gratis aan meedoen. Eerst is er om
14.00 uur een warming-up op muziek en hierna zal zwemkampioene Mirjam de Koning uit Aalsmeer,
die op de paralympische spelen in
Beijing in 2008 tweemaal goud en
tweemaal zilver won, het startschot
geven voor de plons. Verwacht wordt
dat zo’n honderd mensen, oud en
jong, in het ijskoude water zullen
springen. Zelfs bij extreme weersomstandigheden (ijs in het water)
gaat de duik door! Het Oosterbad is
door de firma Unox uitgeroepen en
gecertificeerd als serieuze duik en
is terug te vinden op de nieuwjaars-

duik website van de fabrikant. De
deelnemers aan de nieuwjaarsduik
krijgen van Unox een muts en een
kop warme erwtensoep.
Het Oosterbad ligt in het natuurgebied Oosteinderpoel en wordt door
vrijwilligers onderhouden. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe fietsenstalling en uitbreiding van
het terras, waar de bezoekers in de
zomer volop van kunnen gaan genieten. Ook worden er in de zomermaanden zwemlessen gegeven en
dit is uniek voor een natuurbad!
Na de plons is er voor iedereen, dus
zowel duikers als toeschouwers,
gratis warme erwtensoep, glühwein
of chocolademelk. Meer weten? Kijk
op www.hetoosterbad.nl, mail naar
info@hetoosterbad.nl, of bel 0297325635.

Aalsmeerse Karateschool scoort
geweldig op bondstoernooi
Aalsmeer - De in het begin van
dit jaar opgerichte Koreaanse Karateschool Wassanim uit Aalsmeer
heeft op 14 december in Groningen,
op de Holland Tang Soo Do Kersttoernooi, voor een grote verrassing
gezorgd onder de vele deelnemers.
Ondanks dat de nieuwe Tang Soo
Do vereniging zwaar in de minderheid was qua leden behaalden ze
toch vele prijzen. Variërend van eerste tot derde plaatsen. Alle leden
die meegegaan waren kwamen minimaal met twee prijzen thuis. Het
oudste lid van de vereniging van 65
jaar was de verrassing van het toernooi. Kees Steegman werd eerste

met sparren en eerste met Hyungs.
Katja van den Aardweg werd tweede met Hyungs en derde met Sparren. Jeroen van Honschoten werd
derde met Hyungs, derde met Sparren en derde met het nieuwe onderdeel Rumble. Hoofdinstructeur Johan van de Nald werd tweede met
wapens, derde met Sparren en derde met Hyungs. Een geweldige afsluiting van het jaar voor de afdeling
Aalsmeer. Vanaf 8 januari is iedereen vanaf 7 jaar weer welkom op
de lessen in de gymzaal aan de J.P.
Thysselaan 13. Meer informatie is te
vinden op www.wassanim.nl of bel
naar J. v/d Nald, tel. 06-51987470.

Handbal eredivisie

FIQAS Aalsmeer wint
thriller in Volendam
gelijke stand op: 19-19 en even later zelfs een flinke voorsprong: 2521. In deze fase was het vooral Niels
Reijgersberg die een paar keer op
rij vrij kon aanleggen, waar er aan
Aalsmeerkant te gehaast werd afgerond. In het laatste kwartier zette FIQAS Aalsmeer echter een fantastische inhaalrace in: de dekking
sloot nu wel weer goed, Mark Roest
schoot een paar keer keihard raak
en Jarcha van Dijk en Menno v.d.
Grift verzilverden een break out: 2626. De sfeer zat er inmiddel goed in
in de bomvolle sporthal de Seinpaal,
waar met nog 4 minuten te spelen
een 27-27 stand op het bord stond.
In deze fase kreeg FIQAS Aalsmeer
echter te maken met twee tijdstraffen op rij en leek de kans pop de
overwinning vergooid. Maar niets
was minder waar. In een bloedstollend spannende slotfase kwam Volendam weliswaar eerst nog aan de
leiding: 28-27, maar zorgden twee
breaks binnen 1 minuut (opnieuw
Jarcha en Menno) weer voor 28-29.
De Volendammers profiteerden nog
wel één keer van het overtal: 29-29,
maar het balbezit was de laatste minuut voor FIQAS Aalsmeer. De winnende treffer viel uiteindelijk in de
laatste seconde toen de Aalsmeerders een vrije worp verzilverden: de
complete Volendam-defensie dacht
dat Mark Roest in stelling zou worden gebracht; Wai Wong diende als
bliksemafleider en maakte ruimte
voor Stefan Geleijn, die uiteindelijk
de winnende treffer binnen schoot!
Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer
10, Wai Wong 5, Mark Roest 4, Luuk
Obbens en Jarcha van Dijk 3, Menno v.d. Grift 2, Jimmy Castien, Jelmer
van Stam en Stefan Geleijn 1.
Stand Eredivisie Heren: 1. FIQAS
Aalsmeer 11-21, 2. Kras/Volendam
11-20, 3. Eurotech/Bevo 11-14, 4.
Limburg Lions 11-14, 5. Hellas 1112 en 6. E&O 11-11.
FIQAS2 naar Regiofinale
De mannen van FIQAS Aalsmeer
2 hebben ook hun wedstrijd in de
tweede ronde van het NHV bekertoernooi gewonnen. In Heemskerk
zegevierden ze met 31-23 over het
team van DSS. FIQAS Aalsmeer 2
heeft nu de Regiofinale bereikt en
treft daarin Vrone, de ploeg die afgelopen donderdag FIQAS Aalsmeer 3
versloeg met 28-27.

kansjes, maar kwam niet tot scoren.
Eén minuut voor tijd kreeg Maurice
Bartels de uitgelezen kans om voor
de Afas/vBerkel brigade te scoren.
Een mislukte trap van keeper v/d
Halm bracht hem in scoringspositie, maar zijn lob was veels te simpel.
Van Maris van RKAV had helemaal
de matchwinnaar kunnen worden
en op een troon door de fortbocht
gedragen kunnen worden, maar zijn
inzet ging over. De goed leidende
scheidsrechter Wiedijk vond het na
ruim 90 minuten wel genoeg en dirigeerde de gehele meute naar de
kantine waar het nog lang gezwellig bleef. Kortom een teleurstellende
wedstrijd met een terechte uitslag.
Eppo

Jan winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is
het klaverjassen gewonnen door
Jan Weij met 5228 punten, gevolgd
door Marry Akse met 5080 punten. Derde werd Daan Sandee met
4963 punten en vierde Han Raadschelders met 4855 punten. Bij het
jokeren eindigde Saar Looy op de
eerste plaats met 42 punten, tweede werd Annie Spring in ’t Veld met
140 punten.

Dressuurwedstrijd in Stal Bos
Aalsmeer - In Stal Bos vond afgelopen 13 december een dressuurwedstrijd plaats. Deze werd georganiseerd door Lindsey van Diemen,
omdat zij voor school een evenement moest organiseren. De eerste
deelnemer startte al om 10.00 uur en
de laatste was klaar om 14.10 uur. Er
kon worden gestart in drie verschillende categorieën. Het was druk in
de stal met ouders en andere familieleden die kwamen kijken naar
de ruiters en amazones. De kantine was open voor warme broodjes
en drinken. Nadat de laatste deelnemer zijn/haar proef had gereden
was er tijd voor de jury om te overleggen. Terwijl de jury zich beraadde, kregen de ruiters en amazones
nog een kleine voorstelling van Ari-

Foto Don Ran.

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer hebben, in een tot de laatste seconde ongelooflijk spannende topper, donderdagavond met
30-29 van Kras/Volendam gewonnen. De ploeg blijft hierdoor niet alleen ongeslagen in de Nederlandse
competitie én wordt de nieuwe lijstaanvoerder, het verstevigde ook de
nummer één plek in de BeneLiga.
De wedstrijd in Volendam, die vooraf al was bestempeld als de enige
echte topper in de eredivisie, ontpopte zich inderdaad als een kraker
en was van het begin tot het eind
razend spannend. De eerste vijf minuten tastten de ploegen elkaar af
en bleef de stand in evenwicht: 22. Daarna namen de Volendammers
een kleine voorsprong, met name doordat er bij FIQAS Aalsmeer
te snel en onnauwkeurig werd geschoten: 5-2. Maar drie fantastische
goals op rij van uitblinker Jeffrey
Boomhouwer en een vrij vanaf de
cirkel gescoord doelpunt van Jarcha
van Dijk op aangeven van Wai Wong
brachten weer een gelijke stand: 66 na 14 minuten. Vanaf dat moment
werd het écht spannend en ontliepen de ploegen elkaar niet veel.
Dan weer leidden de Volendammers
(8-6), dan trok FIQAS Aalsmeer de
stand weer gelijk en of zorgde weer
voor een kleine marge in Aalsmeers
voordeel: 8-9 en 10-11 en 11-12. In
deze fase waren het Wai Wong en
Luuk Obbens die sterk speelden en
opnieuw was het Jeffrey Boomhouwer die tot drie keer toe vanuit een
razendsnelle break out kon scoren.
Het leverde een 14-14 ruststand op
en die stand gaf de verhouding goed
weer, al leek FIQAS Aalsmeer over
het algemeen iets sterker. De ploeg
kan ook terugvallen op een iets bredere selectie dan de Volendammers (waar Marco Beers bijvoorbeeld nauwelijks speelde en waar
de jonge Bastian Dörenkämper al
snel uitviel met een enkelblessure).
Volendam speelde voor haar doen
ook bij vlagen slordig (en zou uiteindelijk, zo was uitgerekend, 14 keer
onnodig de bal verspelen). FIQAS
Aalsmeer kwam na de rust in ieder
geval meteen sterk uit de startblokken en nam binnen twee minuten
een 17-14 voorsprong. Kras/Volendam liet zich echter niet zo makkelijk passeren en zette aan. Dat leverde in eerste instantie weer een

Aalsmeer - De wedstrijd RKDESRKAV die eigenlijk de topper van
dit seizoen zou moeten worden, is
op een tegenvallende wedstrijd uitgelopen. De wedstrijd eindigde zoals het begon, namelijk in een 0-0
stand en eigenlijk paste dit wel bij
de topper. RKDES begon goed en
had de eerste 20 minuten ook wel
een veldoverwicht en met een beetje geluk had het toen 2-0 kunnen
staan, maar zowel Roald Pothuizen
als Ibra el Ahmadi faalde in de afwerking terwijl RKAV er alleen maar
veel strijd tegenover zette. Een kopbal van dezelfde Ibra El Ahmadi verdween langs de verkeerde kant van
de paal en daarmee was het meeste
wapengekletter wel geweest.
Het laatste gedeelte van de eerste
helft kwam RKAV er toch wat vaker
uit en kreeg dus wat meer vat op de
wedstrijd, terwijl RKDES steeds vaker de lange bal probeerde te hanteren. Na 45 minuten probeerde de
zo’n 300 toeschouwers een plekje in
de kantine te vinden die dus ook gelijk aan alle kanten uitbolde.
De tweede helft was een zelfde
beeld als de laatste 20 van de eerste. RKAV buffelde er lustig op los
en Des was niet echt bij machte om
de wedstrijd naar hun hand te zetten. Een vrije bal in de 65-ste minuut van Maurice Bartels en nog
een pegel van een RKAV op de vuisten van Ivo Peeters deden de mensen nog wat opleven. Bart-Jan van
de Jagt had een kwartier voor tijd
de kans om de wedstrijd open te
breken, maar zijn geplaatste kopbal werd toch nog door keeper v/
d Halm gepakt. Ook RKAV kreeg

ta. Zij liet met haar paard Levi zien
hoe een M-proefje er uit hoort te
zien. Om 14.30 uur was er de prijsuitreiking. In categorie A is Tessa
Riemsdijk eerste geworden en als
tweede is Lieke Haanstra geëindigd.
In categorie B5 is de hoogste eer
behaald door Amanda Compaan en
als tweede is Nathalie de Valk geëindigd.
In categorie B8 is Jamie Ouderdorp
eerste geworden en Joyce Twaalfhoven tweede. Het was een gezellige dag ondanks de kou, ook de vrijwilligers hebben na afloop nog een
bedankje ontvangen en wat lekkers.
Het was een geslaagde wedstrijd
en waarschijnlijk word er in de lente weer een nieuwe wedstrijd georganiseerd.

Schaakcompetitie

AAS door in KNSB beker
Aalsmeer - Het KNSB bekerteam
van schaakclub AAS heeft de tweede ronde van deze knock-out competitie bereikt. Het bekerteam van
Schaak Genootschap Amersfoort
werd met 4-0 verslagen. Anders dan
de uitslag deed vermoeden was er
flinke strijd op alle borden. AJ Keessen had twee sterke lopers op de
vijandige koningsstelling gericht.
Zwart probeerde het centrum nog
zoveel mogelijk gesloten te houden,
maar door de breekzet f2-f4 werd
de weg naar de zwarte koning geopend. Stukwinst voor AJ was het
gevolg en daarmee de 1-0. Jeffrey
van Vliet pakte de niet-ambitieuze
opening van zijn opponent aan met
nauwkeurige zetten.
Met gepointeerd spel won hij een
kwaliteit, wat met de nodige techniek de Azen op 2-0 zette. Marc
Trimp had (ondanks de geruilde dames) een venijnige aanval opgebouwd, wat een eindspel met pluspion opleverde. Bovendien sprong
Marc’s paard wat handiger dan
de zwarte witveldige loper. Al met
al had Marc niet al te veel moeite om het punt binnen te halen.
Paul Schrama had nog de lastigste
avond. Hij kreeg een stukoffer tegen
zich, wat zijn koning in het centrum
hield en waarvoor hij drie pionnen
moest geven.
Hierdoor was de stelling in evenwicht, maar in tijdnood wist Paul
zijn stukken optimaal samen te laten werken, waardoor de witte pionnen als rijpe appels vielen, waardoor
Paul daarna vrij makkelijk het puntje op het droge kreeg. De volgende
bekerronde is tegen het team (spe-

lende in de eerste klasse KNSB)
van NSI De Eenhoorn uit Hoorn.
Schaakclub Aalsmeer komt iedere
vrijdag bijeen in De Binding in de
Zijdstraat. Training en les wordt gegeven van 19.00 tot 20.00 uur en
daarna start de competitie tot 01.00
uur. Voor meer informatie kan gebeld worden naar AJ Keessen, tel.
0297-324459 of Henk Noordhoek,
tel. 0297-268954.
AAS organiseert op vrijdagavond
2 januari weer een gezellige, informele (bord)spelletjesavond, waarop
het de bedoeling is dat andere bordspellen de revue passeren in plaats
van schaken. Hierbij moet gedacht
worden aan spellen als Kolonisten
van Catan, Carcassonne, Machiavelli, Britannia enz. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
webmaster@aas.leisb.org.

Griet wint op
ANBO-soos
Aalsmeer - Op 17 december is de
laatste soos van 2008 gehouden
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het klaverjassen is gewonnen door Griet Maarsen met 5316
punten. Op twee is Cor Verhaar geëindigd met 5146 punten, op drie
Dora Wittebol met 5062 punten en
op vier Nico Maarse met 5036 punten. De eerste kaartmiddag in het
nieuwe jaar is op woensdag 7 januari vanaf 14.00 uur. Kaartliefhebbers
zijn van harte welkom.

Trampolinespringen SV Omnia 2000

Maaike en Serena winnaars
kerstsynchroontoernooi 2008
Aalsmeer - Een heel gezellige happening was het jaarlijkse kerstsynchroontoernooi wat dit jaar alweer
voor de vijfde keer georganiseerd
werd door de jeugd TC van de afdeling trampoline van sv Omnia 2000.
Na de loting konden 22 synchroonparen gevormd worden, bestaande uit een 10-plusser en 10-minner.
Er werd eerst gelegenheid gegeven
om een oefening van 10 sprongen
te bespreken en daarna moesten de
duo’s proberen de oefening zo synchroon mogelijk te springen. En dat
valt niet altijd mee als er soms wat
meer en soms wat minder lengte,
gewicht en ervaringsverschil is.
Gelukkig wordt alleen de synchroniteit beoordeeld door drie juryleden.
Er werd in drie rondes gesprongen
en in iedere ronde werd er opnieuw

geloot en ontstonden er nieuwe paren. Er was soms wat aanpassing
voor nodig, maar het lukte veel paren om behoorlijk gelijk te springen.
En er waren zelfs paren bij die het
aandurfden om een salto te springen. Na drie rondes werd er gekeken wie de vijf beste paren overall
waren en deze mochten het nog een
keer tegen elkaar opnemen in de finale.
De uiteindelijke winnaars van het
toernooi van 2008 zijn 10-plusser Maaike Kaslander en 10-minner Serena Arendzen geworden en
zij mochten uit handen van Henk
Maarse van Soft-Cell de wisselbeker in ontvangst nemen.
De finalisten kregen een mooie oorkonde mee en voor alle deelnemers
was er een klein presentje.
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Pieter
Litjens
Burgemeester van Aalsmeer

Jaap
Overbeek
wethouder in Aalsmeer voor het CDA

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Het afgelopen jaar was voor een deel nog mijn eerste jaar als burgemeester. En in een gemeente waar zoveel gebeurt is een jaar
zelfs nog te kort om alles meegemaakt te kunnen hebben. Het
was in ieder geval een fantastische kennismaking met Aalsmeer
en met de Aalsmeerders!

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Het afgelopen jaar is voor mij weer een geweldig jaar geweest. De
functie van wethouder blijft boeien en ik vind het nog steeds de
mooiste baan die ik in mijn 40-jarige overheidscarriére heb mogen vervullen. Nergens anders heb je de mogelijkheid om je, in
een bestuurlijke functie, zo direct voor de samenleving in te kunnen zetten.

Wat blijft u altijd bij uit 2008?
Dat ik bij de opening van de tentoonstelling “Een schilderachtig
dorp” van KCA een prachtige sering van 25 jaar oud mocht ontvangen. Een prachtig gebaar, op een prachtige bijeenkomst. Die gaat
een prominente plaats in de tuin krijgen.
Welke belofte uit de verkiezingscampagne heeft
u dit jaar kunnen realiseren?
Een verkiezingscampagne heb ik niet, maar ik heb beloofd me snel in te zullen werken in de
Aalsmeerse samenleving. Ik denk dat ik daar het afgelopen jaar prima in geslaagd ben. En gelukkig zijn er zoveel verenigingen en organisaties in Aalsmeer actief, dat ik me de komende jaren
wat dat betreft ook zeker niet zal hoeven te vervelen!
Wordt dit het laatste jaar van de gemeente Aalsmeer?
Zeker niet. We zitten in een intensief samenwerkingstraject met buurgemeente Uithoorn. Dat
doen we om betere dienstverlening aan de burger te kunnen leveren. Op korte termijn blijven
Aalsmeer en Uithoorn als zelfstandige gemeenten invulling geven aan die samenwerking. Waar
de samenwerking uiteindelijk toe leidt, zal door de politiek bepaald worden. Mijn wens is dat de
gemeenteraden zich op niet al te lange termijn uitspreken over een gewenst eindbeeld.
Wat of wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Saskia, mijn vrouw, is voor mij de grootste kanjer van 2008. Mijn werk brengt nogal wat verplichtingen met zich mee, vooral in avonduren en weekends. Dat kan ik alleen maar doen als ik daarin vol gesteund wordt. En naast haar drukke baan en onze drie kinderen zorgt zij er voor dat ik
kan doen wat ik moet doen. Daar ben ik trots op.
Wat is uw grootste wens voor 2009?
Dat we als dorp van harde werkers de economische crisis kunnen weerstaan en dat we voor zoveel mogelijk mensen behoud van werk kunnen garanderen.
Wat wenst u iedereen in 2009?
Langs deze weg wens ik alle inwoners van de gemeente Aalsmeer een goede gezondheid, voorspoed en geborgenheid in 2009.

Wat blijft u altijd bij uit 2008?
Vreugde en droefheid liggen in het leven dicht bij elkaar. Als ik
terugkijk op 2008 wordt tijden het schrijven van deze tekst mijn
gedachten primair bepaald door het overlijden enkele dagen geleden van een prachtige sportvrouw, Ellen Grootjans, die de ongelijke wedstrijd tegen kanker uiteindelijk heeft verloren. Jarenlang heeft zij in het 1e team van VZOD
gekorfbald. Zondag 14 december 2008 heeft het laatste fluitsignaal van haar laatste wedstrijd
geklonken en is de strijd gestreden. Vreugde heb ik gehad bij de successen van Mirjam de Koning,
de koningin van de paralympics. Met 2 gouden en 1 zilveren medaille bij het zwemmen heeft zij
een prachtig resultaat neergezet. Ik heb veel bewondering voor haar inzet en haar prestaties.
Welke belofte uit de verkiezingscampagne heeft
u dit jaar kunnen realiseren?
Het verkiezingsprogramma van het CDA is een prachtig document. Onze fractievoorzitter, Ad Verburg, zal hier ongetwijfeld op ingaan. Voor mij als bestuurder is het Collegeprogramma de leidraad van mijn handelen. We kunnen constateren dat we prima op schema liggen bij het realiseren van de doelstellingen. Een belangrijke mijlpaal is de realisatie van de bouw van nieuwe scholen in Aalsmeer-Oost en Kudelstaart (De Rietpluim in Kudelstaart wordt in juni 2009 opgeleverd).
Hiermee zijn grote stappen gezet in de opdracht van de Raad om te zorgen voor kwalitatief goede huisvesting van het onderwijs in Aalsmeer.
Wat had u graag gerealiseerd gezien, maar is (nog) niet gelukt?
Nog niet gerealiseerd is de uitvoering van ons Jeugd- en gezinsbeleid. De beleidsnota is in november jl door de Raad unaniem en met veel instemming vastgesteld. De uitvoering zal het komend jaar plaatsvinden. Een eerste stap is de ondertekening van het convenant voor het Centrum voor jeugd en Gezin op 12 januari a.s. Er is echter nog veel werk te verzetten, o.a. op het
gebied van accommodaties voor de jeugd.
Wat wilt u in 2009 zeker realiseren?
Het Jeugdbeleid heeft de afgelopen jaren te weinig aandacht gekregen. Het is in mijn ogen
slechts marginaal ingevuld, waarbij ik niets ten nadele zeg over al het jeugdwerk dat door sportverenigingen en kerken ongesubsidieerd wordt uitgevoerd. Ook het gesubsidieerde werk van de
Binding en in de N201 heeft mijn grote waardering. Maar er is nog zoveel jeugd die we niet bereiken. In de nota Jeugd en gezin hebben we daar vergaande uitspraken over gedaan. Nu moeten we deze doelstellingen nog gaan realiseren. Ik wil in 2009 meer jongerenwerkers op straat
en jeugdhonken in alle drie de wijken van Aalsmeer realiseren.
Wordt dit het laatste jaar van de gemeente Aalsmeer?
De naam Aalsmeer is een begrip en opent in de hele wereld deuren. Deze naam zal tot in lengte
van jaren blijven bestaan, hoe intensief de samenwerking met Uithoorn ook zal worden. In mijn
portefeuille werken we al intensief samen (Sociale Zaken, WMO). Op andere terreinen zullen we
dit ook gaan doen. Dit is onvermijdelijk bij twee gemeenten met een omvang van rond de 30.000
inwoners. Hoe ver deze samenwerking zal gaan zal de komende jaren blijken. Het primaat op deze discussie ligt bij de Raad. De gemeenteraad heeft gevraagd om een onderzoek naar alle vooren nadelen van de diverse vormen van samenwerking. Op basis van een dergelijk onderzoek is
het aan hen om een uitspraak te doen over het eindbeeld.

René
Martijn
fractievoorzitter in Aalsmeer
voor Aalsmeerse Belangen

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Positief, want ik ben geen doemdenker. Dat laat ik met de kredietcrisis graag aan anderen over. Vele mensen reageren negatief
en houden de hand op de knip, maar ik denk dat mensen zich te
veel laten beïnvloeden door allerlei zogenaamde “deskundigen”
die we tegenwoordig op elk terrein hebben. Daarbij stookt de landelijke media het vuurtje ook nog wat hoger op. Gevolg is dat iedereen elkaar de crisis aanpraat; de overheid, banken, bedrijven,
beursen en uiteindelijk de burger. Dit met alle gevolgen voor onze economie. Kortom, blijf het allemaal positief zien dan gaat het
snel weer beter.
Wat blijft u altijd bij uit 2008?
Natuurlijk de verkiezing van Barack Obama als de nieuwe President van de Verenigde Staten. Een
grote strijd heeft hij moeten voeren om te winnen en dat heeft hij gelukkig gewonnen. Een gekleurde President in Amerika is een kleine stap naar binnen in het Witte Huis, maar een grote
stap in de wereld. Geweldig.
Welke belofte uit de verkiezingscampagne heeft
u dit jaar kunnen realiseren?
In een verkiezingcampagne uit je wensen en idealen. En na de verkiezingen probeer je deze te
realiseren. Dat kun je niet altijd in één jaar voor elkaar krijgen. En zeker niet per jaar meten.
Toch mocht Aalsmeerse Belangen een woningmarkt analyse presenteren, haar standpunten weergeven naar aanleiding van de tekorten die het jaar daar voor aan het licht kwamen bij PUK en
het Praamplein met als resultaat de broodnodige passende maatregelen die daarna werden genomen. En ook ging een wens in vervulling op de valreep van oud naar nieuwjaar: het traject in
besluitvorming bij projecten voor bekende “het zo genoemde spoorboekje wordt herzien”. Daarnaast zijn er bezuinigingen die het college voorstond niet doorgegaan. En is het kunstgrasveld
van RKAV gerealiseerd.
Wat had u graag gerealiseerd gezien, maar is (nog) niet gelukt?
Tja, als ik dat allemaal moet schrijven dan is deze krant nog te klein. Bijvoorbeeld het opknappen van het surfeiland, het Praamplein, de Van Cleeffkade, de aanstelling van een jongerenwerker, een beter onderhoud van wegen en plantsoenen.
Wat wilt u in 2009 zeker realiseren?
Vele zaken zijn belangrijk. Het opknappen van het centrum, te denken valt hierbij aan het Praamplein, de Van Cleeffkade en de Weteringstraat, Een passantenhaven blijft ook nog een wens, iets
wat de waterrecreatie en toerisme zeker ten goede zal komen. Natuurlijk het surfeiland opknappen en graag ook het starteiland op de poel gelijk meenemen. Ach, er zijn nog zo veel wensen
en ideeën die niet allemaal tegelijk te realiseren zijn.
Wordt dit het laatste jaar van de gemeente Aalsmeer?
Nee, dit wordt niet het laatste jaar van de gemeente Aalsmeer. Wel wordt de samenwerking met
de gemeente Uithoorn in heldere regels vastgezet. We hopen daar uiteindelijk beter van te worden ten aanzien van service naar de burger en natuurlijk efficiënter kunnen werken, wat geld
kan besparen in de toekomst. Maar er zullen nog vele zonnestralen in de westeinderplas schijnen
voordat Aalsmeer en Uithoorn één gemeente worden. Aalsmeerse Belangen is wel bereid hierover van gedachte te wisselen met zowel voor- als tegenstanders van het samengaan van onze
gemeente met Uithoorn. Een belangrijk onderdeel voor Aalsmeerse Belangen in deze discussie is
het behouden van de eigen identiteit van de gemeente Aalsmeer voor nu en in de toekomst.
Wat of wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Al die mensen die qua persoonlijke omstandigheden niet zo’n goed jaar achter de rug hebben en
zich er toch, soms met vallen en opstaan, vaak met een lach en een traan, zich er zo goed doorheen slaan en het leven positief en zonnig blijven inzien.
Wat is uw grootste wens voor 2009?
Dat iedereen stopt met doemdenken ondanks de economisch crisis. Elk nadeel heeft voordelen,
biedt nieuwe kansen en kun je van de zonnige kant bekijken. Als eenieder dat nu doet, dan wordt
2009 een goed jaar voor ons allen.
Wat wenst u iedereen in 2009?
Allereerst een goede jaarwisseling en natuurlijk veel geluk en gezondheid voor iedereen toegewenst namens het bestuur en de fractie Aalsmeerse Belangen.

Wat of wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Ik heb hiervoor al twee namen genoemd. Als ik hier nog een naam moet noemen zoek ik die dicht
bij huis. Ik vind mijn vrouw Nel de grootste kanjer. Zij heeft me het afgelopen jaar veel moeten
missen, ook in de avonden. Omdat zij weet dat ik mijn werk met veel plezier toe accepteert ze
dat zonder morren en steunt ze me als stille kracht op de achtergrond.
Wat is uw grootste wens voor 2009?
Ik heb met veel verontrusting de ontwikkelingen in de thuiszorg gevolgd. Door de marktwerking
heeft er een verschraling plaatsgevonden in de zorg aan huis. Dit is voor mij aanleiding geweest
om de contracten met de thuiszorgorganisaties op te zeggen en een nieuwe aanbesteding uit te
schrijven. We gaan dit doen tegen een vast tarief en voor een prijs waarvoor het voor alle thuiszorgorganisaties mogelijk is kwalitatief goede hulp te leveren, zonder gebruik te maken van alfaconstructies. Ik heb hier hoge verwachtingen van en wens van harte dat iedereen die thuiszorg
nodig heeft in 2009 goede zorg krijgt. De mensen die werken in de zorg moeten weer de waardering krijgen (ook financieel) die hen toekomt.
Wat wenst u iedereen in 2009?
Ik wens alle lezers gezondheid en een voorspoedig 2009 toe.

Berry
Nijmeijer
wethouder in Aalsmeer voor de VVD
Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?
Als een druk en bewogen jaar met ups en downs. De ups moeten
we koesteren en van de downs moeten we leren.
Wat blijft u altijd bij uit 2008?
De heerlijke zeilvakantie in Zweden en de presidentsverkiezingen
in Amerika.
Welke belofte uit de verkiezingscampagne
heeft u dit jaar kunnen realiseren?
Als college spreken we over een collegeprogramma. Met de realisatie van de hierin gestelde doelen liggen we wat mijn portefeuilles betreft, volgens mij, op schema.
Wat had u graag gerealiseerd gezien, maar is (nog) niet gelukt?
Het zou heel goed zijn als de gebiedsvisie nu al ter visie lag. Helaas is dat niet gelukt en zal de
visie in 2009 vastgesteld worden.
Wat wilt u in 2009 zeker realiseren?
De Marktstraat en de Seringenstraat zijn nu heringericht en zien er mooi uit. In 2009 zal hetzelfde gebeuren met het Praamplein, de Grundelweg en de Punterweg, zodat er na jaren van bouwen
weer een mooi en aantrekkelijk centrum zal ontstaan.
Wordt dit het laatste jaar van de gemeente Aalsmeer?
Er zal nog heel wat water door de Ringvaart en de Amstel stromen voordat de gemeente Aalsmeer
opgaat in een nieuwe gemeente.
Wat of wie is voor u de grootste kanjer van 2008?
Iedereen is op een bepaald gebied wel een kanjer, maar dit jaar zijn onze gemeenteambtenaren
mijn grootste kanjers. Met veel vacatures, onzekerheden en enorme werkdruk is er in 2008 toch
weer heel veel tot stand gekomen. Bedankt!!
Wat is uw grootste wens voor 2009?
Er is geen goede fee die je wensen uit laat komen. Doelen kun je alleen bereiken door er met z’n
allen, zij aan zij, keihard aan te werken.
Wat wenst u iedereen in 2009?
Een goede gezondheid en veel geluk.
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Met de beste wensen van:
Ad
Verburg
frActieVoorzitter in AAlsmeer Voor het cdA

ViViAnne
boermA-smit
frActieVoorzitter in AAlsmeer Voor de VVd

hoe kijkt u terug op het Afgelopen jAAr?
Met een tevreden gevoel. Het raadswerk gaf ook dit jaar veel voldoening. Vooral de saamhorigheid en betrokkenheid van onze
fractie is hier voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor.

hoe kijkt u terug op het Afgelopen jAAr?
De VVD fractie kijkt terug op een jaar hard werken met veel zichtbaar maar ook onzichtbaar resultaat. Voor iedereen zichtbaar zijn
de verbeteringen in Dorp en de vorderingen wat betreft het omleggen van de N201. Nog te onzichtbaar zijn de regulering omtrent huisvesting van buitenlandse werknemers en de uitwerking
van de Jeugd- en Gezinsnota. Om er slechts twee aan elk uiteinde
van het spectrum te noemen.

WAt blijft u Altijd bij uit 2008?
Dat kan zo veel zijn. Maar zeker de roerige economische tijden.
De kredietcrisis heeft ons overvallen en het is voor niemand eenvoudig om er adequaat op te reageren. Door de kredietcrisis is de
vraag hoe je het bezit van anderen beheert namelijk actueler dan
ooit. Het “rentmeesterschap” is in dit geval ook uitstekend op de
economie toepasbaar. Een goed rentmeester is een specialist in
duurzaam beheer.
Welke belofte uit de VerkiezingscAmpAgne heeft
u dit jAAr kunnen reAliseren?
In ons verkiezingsprogram staat dat: “Willen jongeren kunnen opgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden, dan stelt het hoge eisen aan hun omgeving. Het belang daarvan is groot.
Daarom pleit het CDA voor een actief Jeugd- en Gezinsbeleid. Opvoeden begint in de gezinnen,
maar er is tegenwoordig ook een belangrijke opvoedende rol weggelegd voor kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, scholen, kerken, sportverenigingen etc”. Dit is opgenomen in de, dit jaar vastgestelde, nota “Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid”.
WAt hAd u grAAg gereAliseerd gezien, mAAr is (nog) niet gelukt?
We hadden graag in 2008 de woonvisie Aalsmeer vastgesteld als onderdeel van de structuurvisie
Aalsmeer. Maar de zorgvuldigheid geeft wat vertraging. Om in de woonbehoefte van starters en
jongeren te voorzien vraagt om goed beleid met een hoge prioriteit.
WAt Wilt u in 2009 zeker reAliseren?
Een goed verkeer- en vervoersplan, de al genoemde structuurvisie en de lang verwachte sportnota. En een goede en snelle uitwerking van het Jeugd- en Gezinsbeleid.
Wordt dit het lAAtste jAAr VAn de gemeente AAlsmeer?
Natuurlijk niet. Aalsmeer met zijn rijke historie en met een grote naam in de wereld zal altijd
blijven bestaan.
Of Aalsmeer zelfstandig kan blijven is een belangrijke vraag.
Wat mij betreft komt er een discussie op gang wat de voor- en nadelen zijn van schaalvergroting.
Een onderzoek kan daar goed bij helpen.
WAt of Wie is Voor u de grootste kAnjer VAn 2008?
In Nederland zijn er meer dan een miljoen mantelzorgers. Zij zorgen langdurig en intensief voor
hun hulpbehoevende zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, ander familielid of vriend. Een
er van is Ina Verheul. Wat zij, en vele anderen, voor haar zus Ellen en haar gezin betekend heeft
tijdens haar ziekbed, maakt mij stil en dankbaar. Ina en alle mantelzorgers zijn voor mij de Kanjers van het jaar.
WAt is uW grootste Wens Voor 2009?
Dat we trots mogen zijn op onze mooie woonplaats Aalsmeer en dat we respectvol met elkaar
mogen omgaan.
WAt Wenst u iedereen in 2009?
Ik wens alle Aalsmeerders en Kudelstaarters namens de CDA fractie, een heel gelukkig en gezond 2009 toe.

WAt blijft u Altijd bij uit 2008?
Wat betreft Aalsmeer: het wegstemmen van ons initiatiefvoorstel
‘duurzame energiemarkt’ door onze coalitiepartners. Wat een misser, vooral voor de portemonnee van de Aalsmeerse huiseigenaar.
Wij dachten dat we er zaten voor het algemeen belang... Aalsmeer bleek verder onderworpen aan
dezelfde natuurwetten als de rest van de wereld, waar alles en iedereen met elkaar verbonden is.
We mogen ons hier nog gelukkig prijzen, maar ook voor Aalsmeerse ondernemers is de kredietcrisis niet zonder gevolgen gebleven. Van diverse ondernemers met goed uitgewerkte en zeer levensvatbare plannen hoorden wij dat ze niet of slechts met grote moeite krediet konden verkrijgen. De VVD schrikt van de wijze waarop de met staatssteun (ons aller belastinggeld!) overeind
gehouden banken het belang van diezelfde belastingbetaler dienen.
Welke belofte uit de VerkiezingscAmpAgne heeft
u dit jAAr kunnen reAliseren?
In 2006 beloofde de VVD ‘adequate maatregelen te eisen als de overlast van sommige jeugdgroepen verder uit de hand zou lopen’. Het zal niemand ontgaan zijn dat wij consequent zowel de
Wethouder Jeugdzaken als de Portefeillehouder Handhaving als een luis in de pels hebben geirriteerd tot zelfs onze collega fracties ons gingen citeren… Zodat er nu een helder en veelbelovend beleid is ingezet om de ondernemer en burger te vrijwaren van de ergernis, overlast en
kosten van (zich) vervelende jongeren, die het overigens ook verpesten voor hun leeftijdgenoten en zichzelf! Gelukkig betreft het slechts een kleine groep, op de rest van onze jeugd kunnen we trots zijn.
WAt hAd u grAAg gereAliseerd gezien, mAAr is (nog) niet gelukt?
In 2006 schreven wij: ‘De VVD wil rechtsongelijkheid voorkomen tussen diegenen die zich wel
aan de regels houden en zij die menen daar boven te staan’. Tot ons (en uw?) groot verdriet bleek
het afgelopen jaar dat wij er nog niet in geslaagd zijn al onze medebestuurders hiervan te doordringen.
WAt Wilt u in 2009 zeker reAliseren?
Het huisvestingsbeleid buitenlandse werknemers komt nog niet voldoende uit de verf. Wij wachten o.a. met spanning op de uitvoering van onze motie om in ieder geval iedere bewoner van
Aalsmeer te doordringen van hoe wij hier met ons afval omgaan, iets wat de overlast voor de gemiddelde buurtbewoner kan terugdringen. Wij zullen de betreffende portefeuillehouder hier regelmatig aan helpen herinneren!
Wordt dit het lAAtste jAAr VAn de gemeente AAlsmeer?
Hoezo, nadert het einde der tijden ofzo? Is er iemand bang voor een fusie met Uithoorn? Voorlopig is en blijft het SETA (Samen En Toch Alleen, verzin het maar) en biedt dat alleen maar voordelen als schaalvergroting dus meer expertise. Zelfs als er in een verre toekomst toch een keertje serieus over gesproken wordt, verdwijnt Aalsmeer dan van de aardbodem? Welnee, Uithoorn
zal het nog moeilijk genoeg krijgen. Er is namelijk geen land ter wereld waar ze nog nooit van
Aalsmeer gehoord hebben, er komen vrijwel overal dagelijks grote dozen met ‘Aalsmeer’ erop aan.
Er is geen gemeente in Nederland die ons dat kan nazeggen!
WAt of Wie is Voor u de grootste kAnjer VAn 2008?
Iedereen die zich belangeloos inzet voor een ander. Dat zijn er –gelukkig- teveel om allemaal op
te noemen. Dames en heren, chapeau!
WAt is uW grootste Wens Voor 2009?
Wat minder het gevoel te hebben een roepende op de maan te zijn… waar geeneens lucht is om
in beweging te brengen. Ach ja, een stel pubers thuis. Maar ook in de ring, dames en heren, wat
minder campagne voeren graag, de gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2010. Kunnen we ons
aub nog even met besturen bezig houden?
WAt Wenst u iedereen in 2009?
Vervulling van al uw wensen, maar dan wel in een samenleving waar iedereen respect voor elkaar
heeft en waar de vrijheid van de een de vrijheid van de ander niet in de weg zit.

Twee voorstellingen op 24 december

Sprankelende cabaret door
Johan Goossens in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 10 januari is er in cultureel café Bacchus een
optreden van een veelbelovend cabaret talent: Johan Goossens.
Zij programma heeft de pakkende titel A-boom! Eindelijk een jonge
cabaretier die zich niet beperkt tot
navelstaren! Johan Goossens is met
zijn 25 jaren sarcastisch,
Poëtisch, eigenwijs en gelukkig ook
nog erg grappig. Met zijn voorstelling Punaise won hij in 2006 het
Groninger Cabaret Festival, waar hij
als eerste ooit meteen alle prijzen
in de wacht sleepte. De jury prees
zijn scherpe blik op de wereld; zijn
taalgevoel en absurde gedachtensprongen. In zijn 1e avondvullende
show A-BOOM kunt u kennismaken met Johan. Geëngageerd zonder het door uw strot te duwen. Persoonlijk zonder dat u naar een teiltje verlangt.

Kerstviering in ‘De Binding’
Aalsmeer - Aalsmeer - Traditiegetrouw wordt in de grote zaal van de
Binding op kerstavond de Kerstviering opgevoerd. ‘Droom je dromen’
heet het stuk dat net zoals al vele voorgaande jaren geschreven is
door door vrijwilligers. Zoals altijd
met actuele items, bijpassende muziek, een vleugje humor maar ook
een kerstboodschap. Het belooft ook
dit jaar een fantastische uitvoering
tte worden. Er zijn twee voorstellingen. De middagvoorstelling om half
5 en ’s avonds om half 9. De zaal is
een half uur voor aanvang open. Ze-

Met superieure ironie vliegt hij van
Samir A. naar managers, van mensen-mensen naar hongerbuikjes,
Van pornofilms naar Louis Couperus. Hier en daar afgewisseld met
een lied waar je kippevel van krijgt...
of natuurlijk de slappe lach. Johan schreef eerder columns voor
de Trouw, bouwde een schooltje in
Ghana, studeerde Nederlands in
Amsterdam, tourde langs studenten- en bejaardenverenigingen, en
staat nu gepokt en gemazeld waar
hij zich thuisvoelt: In het theater.
Komt allen om dit nieuwe cabaret
talent te ontdekken in Cultureel café Bacchus op zaterdag 10 januari,
aanvang 21.00 uur. Kaarten a 10.euro kunt u reserveren via de site
www.cultureelcafebacchus.nl of op
10 januari ophalen bij de kassa van
cultureel café Bacchus, zaal open
om 20.15 uur.

Er zijn nog kaarten te koop!

Chris, Edith en Ten Beers
After op oudejaarsfeest

Optreden Boris in P60
Amstelveen - Sterk beïnvloed door
grote soulhelden als Prince, Michael
Jackson en Marvin Gay, grijpt Boris terug naar de roots van oude
soul. P60 biedt de mogelijkheid om
dit soultalent van Nederland te ontmoeten en wel op zaterdag 27 december. In 2007 weet Boris zich duidelijk en overtuigend op de muzikale kaart van Nederland te zetten. De
absolute kroon op zijn werk en een
erkenning als zanger is het winnen
van de Edison Jazzism Publieksprijs voor zijn album Holy Pleasure die hij op 6 november 2007 in
ontvangst mocht nemen. In januari
2009 zal ook het derde album Live
my Life van Boris uitkomen. Voorafgaand aan het album zal de single If
you wanna roll with me vanaf eind
oktober verkrijgbaar zijn. Meer weten? Kijk op www.p60.nl of www.borismusic.nl. P60 in het stadshart is
open vanaf 21.00 uur.

Limo-feest voor 12 tot 15 jarigen
Zaterdag 3 januari organiseert P60
Limo, hét dansfeest voor en door
12 tot 15 jarigen. Limo is 100 procent geen alcohol, 100 procent geen
drugs, maar wel 100 procent plezier.
De dj’s Jappie, Jazzy Fizzel, Jackto,
PeeWee en Twist’d draaien van pop
tot dance en alles wat hier tussen
zit! De dj’s zijn vijftien jaar en draaien dus precies de leukste nummers van dit moment! Limo is speciaal ontwikkeld voor een jonge doelgroep en is de manier om tieners op
een verantwoorde manier kennis te
laten maken met uitgaan in Amstelveen. Op zaterdag 3 januari vindt
de vierde editie van Limo plaats. Limo is ontstaan vanuit een samenwerking tussen poppodium P60 en
stichting Cardanus Amstelveen. Het
feest is van 20.00 tot 00.00 en de
entree kost 7,50 euro. Frisdrank kost
slechts 1 euro..

ker voor de avondvoorstelling is het
raadzaam om kaarten te reserveren, vol=vol. De kaarten zijn gratis
en kunnen gereserveerd worden via
tel. 0297-326326 of via de mail: info@debinding.nl of afgehaald worden bij het kantoor van de Binding,
Zijdstraat 53. Bij de uitgang zal er
een collecte gehouden worden voor
stichting DroomWens. Een stichting
die zich inzet om dromen van kinderen waar te maken. De droom van
alle medewerkers is dan ook om van
minstens één droom werkelijkheid
te kunnen maken….

‘Nieuwkoop helpt Oost-Europa’

Topprestatie scholieren
bij Sinaasappelactie
Aalsmeer - Zo’n 150 scholieren
hebben zich in de vijf weken voor de
kerst in hun vrije tijd ingezet voor de
actie “Kinderen voor Kinderen”, ook
wel de Sinaasappelactie genoemd.
Het was een actie waarbij alleen
kinderen sinaasappelen mochten
verkopen. Op twee locaties, bij Intratuin in Ter Aar en Gamma Bouwmarkt in Aalsmeer werden goede
zaken gedaan. Er werden 32.000 sinaasappels verkocht. De totale opbrengst was 11 duizend euro en nog
nooit was de opbrengst zo hoog. Dit

gehele bedrag zal ingezet worden
aan het project “Help een Kind”. Zo
zullen ook het komend jaar de kinderen in pleeggezinnen langdurig liefdevol worden verzorgd. Voor
meer informatie: www.helpeenroemeenskind.nl. Er kan teruggekeken
worden op een gezegende actie met
in de hoofdrol de kinderen van Nederland voor kinderen in Roemenie. Het bestuur van de stichting
“Nieuwkoop helpt Oost-Europa” bedankt alle kinderen voor hun inzet
en gedrevenheid.

Aalsmeer - Met hun fantastische
stemmen openen Chris Bosse en
Edith Barkey het oude jaarsfeest in
De Oude Veiling op woensdagavond
31 december. Ook de band Ten
Beers After gaat deze avond optreden, maar pas na de jaarwisseling.
Om 22.30 uur gaat De Oude Veiling
open en Chris Bosse en Edith Barkey zullen beginnen met hun optreden rond 23.00 uur.
De grote zaal zal een warme gezellige uitstraling hebben waarin iedereen kan genieten van de muziek.
Chris en Edith brengen mooie nummers, zoals You never walk alone en
My Way, en vele andere jazzy-soul
nummers ten gehore. Het optreden
van Chris en Edith zal tot 24.00 uur
duren. Op het moment van de jaarwisseling toosten zij met champagne met u op het nieuwe jaar. Waarna iedereen elkaar een gelukkig en
gezond 2009 kan wensen en buiten het vuurwerk te bewonderen
valt. Rond 0.30 uur betreedt Ten
Beers After het podium en barst het
nieuwjaarsfeest los tot in de kleine
uurtjes. De Aalsmeerse band den-

dert het nieuwe jaar in met haar bekende mix van swing, soul, blues en
boogie. Het spetterende optreden
zal zelfs de meest ambitieuze vuurpijl doen verbleken.
Met de onnavolgbare voetzoekers
bassist George en drummer Cees
Tas, de klinkende kanonslag Jacko
op keyboard en zang, het bengaals
blazersvuur komt van tenoortje Anne Kee, trompetta Nienke en Pieter op de baritondeuze. Dan schijnt
daar het sprankelende sterretje gitarist Jan-Willem en als klap natuurlijk zangeres Dorine, Ten Beers eigen gillende keukenmeid. Laat je
meeslepen met die daverende trein
in Choo choo cha boogie. Laat je
bedwelmen door die dampende
soul van Aretha’s Think. En stuiter
mee op de scabreuze ska van Baggy Trousers. Geef je over aan die
weldaad die Ten Beers After heet!
Natuurlijk zal een glas champagne,
oliebollen en bitterballen niet ontbreken. Koop nu nog snel kaarten à
15,- verkrijgbaar aan de bar in De
Oude Veiling in de Marktstraat en
De Carnivoor in de Ophelialaan.
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‘Hoe schrijf ik mijn naam in hiërogliefen?’

Vraag en aanbod op: www.natuurwerk.nl

Jeugduniversiteit Leiden voor
nieuwsgierige kinderen

Nieuwe website vrijwilligerswerk in de natuur

Leiden - Speciaal voor jonge fans
van het oude Egypte, de Grieken,
de Romeinen en de geschiedenis
van het vroege Nederland organiseert het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vanaf zondag 4 januari Jeugduniversiteit Leiden.
Elke eerste zondagochtend van de
maand houden echte wetenschappers een kindercollege over een
spannend, grappig of bijzonder onderwerp uit de Oudheid of een bijzonder onderdeel uit de museumcollectie.
Met Jeugduniversiteit Leiden wil het
Rijksmuseum van Oudheden kinderen vanaf 8 jaar op een laagdrempelige manier kennis laten maken met
het museum en de collectie . Dat
gebeurt door ze te prikkelen met de
bijzondere verhalen die het museum
als wetenschappelijk instituut kan
vertellen.

Streek - IVN Nederland, de vereniging voor natuur- en milieueducatie, lanceert de website www.natuurwerk.nl, waar landelijke vraag
en aanbod van vrijwilligerswerk in
de natuur bij elkaar wordt gebracht.
Vrijwel alle natuur – en milieuorganisaties (in totaal 750 organisaties),
staan met hun landelijke, regionale
en lokale aanbod op deze website.
Per provincie is er een overzicht van
organisaties, trainingen, cursussen
en vacatures voor ‘groene’ vrijwilligers.
Mensen die geïnteresseerd zijn in
vrijwilligerswerk op het gebied van
natuur/cultuur, milieu, landschap en
ruimtelijke ordening, of op zoek zijn
naar een goede training of cursus,
vinden deze op www.natuurwerk.nl.
Per provincie vinden bezoekers een
overzicht van organisaties, trainingen, cursussen en vacatures voor
‘groene’ vrijwilligers. In een duidelijk overzicht is op de website te zien
welke natuur – en milieuorganisa-

Voorbeelden
De sprekers, allen wetenschappers
of wetenschappelijk medewerkers
van het museum, vertellen de kinde-

ren alles wat ze altijd al wilden weten over een onderwerp uit de oudheid, en gebruiken bij hun lezing
voorbeelden uit de collectie ter illustratie.
Soms mogen de voorwerpen zelf
aangeraakt worden. En uiteraard
staat vragen vrij. De eerste collegereeks loopt van zondag 4 januari tot en met zondag 7 juni. Bij succes gaat in het najaar een nieuwe
reeks van start.
De kosten voor een passe-partout
om alle zes colleges te volgen bedragen 40 euro. Voor een los college vraagt het museum 8 euro. Museumkaarthouders betalen 5 euro
per college en 25 euro voor een passe-partout.
Alle prijzen zijn inclusief museumentree en een drankje. Aanmelden via www.rmo.nl/kids/jeugduniversiteit is noodzakelijk, er is plaats
voor maximaal 80 kinderen per college. Op 4 januari verzorgt classicus
drs. Jaap Toorenaar een college over
‘Hoe vochten de Romeinen?’.

Zwieren en zwaaien op de
ijsbaan in Zuiderzeemuseum

Gemor over altijd te lage lonen,
`t is meestal op en altijd tekort
Geharrewar over allochtonen.
Wie weet, of het ooit beter wordt.

Streek - Tot en met zondag 4 januari is het museumpark van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een
waar winterpark.
Bezoekers kunnen dagelijks tussen
10.00 tot 17.00 uur hun schaatsslagbewegingen oefenen op de aanwezige ijsbaan. De sfeervolle verlichting en koek & zopie maken het
wintergevoel compleet.
Met muziek op de achtergrond, nodigt de verlichte ijsbaan de aanwezigen uit tot zwieren en zwaaien op
300 vierkante meter ijs.
Friese doorlopers liggen klaar om
de winterse traditie in stijl te beleven. De koek & zopie-tent serveert
speculaas, warme chocolademelk,
glühwein en erwtensoep en tussen
kerst en oud en nieuw oliebollen.
De toegang tot het museumpark inclusief de ijsbaan kost 5 euro per
persoon. Voor schaatsfanaten is een
10-rittenkaart van 20 euro beschik-

Oorlogen of daarvan geruchten.
Dan gaat het om macht en geld.
Zoveel mensen moeten vluchten.
En keer op keer dat natuurgeweld.

Schaatstalent op Van Genniptoernooi

ingezonden
Goede tijden, slechte tijden
Voor journalistieke ingewijden,
van dagblad en TV-journaal,
bestaan alleen maar slechte tijden.
`t Is de kern van het verhaal.
We zien alleen maar ongemakken.
Voor minder, is men meer euro’s kwijt.
Aandelen welke in waarde zakken.
De hypotheekcrisis is een feit.

Zo u in goede tijden wilt verkeren,
dat u dan de Bijbel open doet.
Uit Gods Woord kunnen we leren,
waarom dit alles gebeuren moet.
Hans van der Luit.

Zaterdag 10 januari

Fantasievolle kleutervoorstelling
‘Peter Rabbit’ in De Meerse
Hoofddorp - Onder de wortels van
een dikke dennenboom woont het
konijntje Peter Rabbit.
In plaats van naar zijn moeder te
luisteren en braaf bosbessen te gaan
plukken met zijn zusjes, eet hij liever
van de sla en wortels van boer Verhoeven. Virga Lipman bewerkte de
klassieke boekjes over Peter Rabbit van de Engelse schrijfster Beatrix
Potter tot een muzikale voorstelling
voor iedereen vanaf 4 jaar.
Met een mooie poppen, een fantasierijk decor, vrolijke liedjes en veel
humor is de voorstelling ‘Peter Rabbit, het stoute konijn’ een lust voor
het oog en het oor. Zaterdag 10 januari is de voorstelling te zien in De
Meerse op Locatie om 14.00 uur.
Virga Lipman brengt de ondeugende Peter tot leven op het toneel. Hij
krijgt het aan de stok met de boer,
raakt zijn schoenen kwijt, zijn jasje, weet niet meer hoe hij thuis moet
komen en als hij dan, geholpen door
wat musjes en een muis eindelijk bij
zijn moeder is, hangt zijn jasje in de

moestuin aan de vogelverschrikker.
Hoe moet hij die weer terug krijgen?
De verhalen van Peter Rabbit werden geschreven in 1902 en zijn nu
omgevormd tot een kleurrijke voorstelling vol springende muisjes, pratende wortels, kriebelige spinnen en
een echt schimmenspel.
De vertelstem in de voorstelling is
ingesproken door Wim de Bie en
de muziek is geschreven door Joost
Belinfante (CCC Inc., Doe Maar).
Virga Lipman bedenkt, ontwikkelt
en speelt al jarenlang voorstellingen
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Door te werken met disciplines als
mime, poppenspel, dans en muziek bouwt ze aan haar eigen speelstijl die verrassend en inspirerend is
voor jonge kinderen en hun familie.
In Hoofddorp speelde Virga Lipman
eerder de voorstellingen ‘Zwavelstokjes’ en ‘Het lelijke jonge eendje’.
Kaarten voor Virga Lipman zijn verkrijgbaar via de kassa van Schouwburg De Meerse, telefoon 0235563707, of via www.demeerse.com.

G-krachtencampagne: de kracht
van wajongers op werkvloer
Aalsmeer - Afgelopen oktober ging
op initiatief van UWV en brancheorganisatie Boaborea de G-krachtencampagne van start.
Het doel van de campagne is werkgevers te bewegen (meer) wajongers (jongeren met een handicap)
in dienst te nemen. Zij worden niet
voor niets ‘G-krachten’ genoemd:
Gedreven en Gemotiveerd. Zowel
werkgevers als wajongers worden
opgeroepen een bezoek te brengen
aan de campagnewebsite www.gkrachten.nl, waar vraag en aanbod
bij elkaar komen.
Vanuit de G-krachtencampagne
kunnen ondernemers kosteloos een
beroep doen op een jobcoach. Deze ondersteunt de wajongers op de
werkvloer en fungeert als schakel
tussen werkgever en G-kracht.
De jobcoach werkt de Wajonger
in, biedt hulp bij de administratieve afhandeling en het aanvragen
van regelingen, zoals loondispensatie, een proefplaatsing of subsi-

die voor werkplekaanpassingen. Het
in dienst nemen van een wajonger
biedt sowieso veel voordelen. Werkgevers kunnen niet alleen een beroep doen op subsidies.
Zij beschikken bovendien over gemotiveerde en gedreven arbeidskrachten die graag aan de slag willen. Als onderdeel van de G-krachtencampagne worden overal in het
land voorbeeldbedrijven onder de
aandacht gebracht. Zij vormen de
ambassadeurs tegenover alle andere Nederlandse bedrijven die wellicht gebaat zouden zijn bij het in
dienst nemen van één of meerdere wajongers.
Ook in deze regio zijn enthousiaste
werkgevers die wajongers in dienst
hebben. Zo heeft Fleura Export B.V.,
één van de grootste Nederlandse
im- en exporteurs van snijbloemen
en -groen, in Aalsmeer sinds 2007
een wajonger in dienst.
Meer weten? Kijk op www.g-krachten.nl.

baar. Deze prijzen zijn exclusief de
toegang tot de tentoonstellingen in
het museum. Friese doorlopers zijn
gratis beschikbaar en voorhanden
zo lang de voorraad strekt.
Het Zuiderzeemuseum verhuurt ijshockeyschaatsen voor 2,50 euro per
paar. Noren zijn op de baan niet toegestaan, het dragen van handschoenen is er daarentegen verplicht. Gedurende deze periode zijn dagelijks
in het museumpark diverse pandjes geopend zoals de snoepwinkel,
het schooltje, het postkantoor en de
slagerij.
Bezoekers kunnen tevens verschillende onderdelen van de kunstroute bekijken zoals de hedendaagse
Delftsblauwe ontwerpen van Hugo
Kaagman, de ode van Studio Job
aan het boerenleven en het Paviljoen Van Lieshout. Op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is het museumpark gesloten.

ties er in de eigen omgeving actief
zijn, wat er aan vrijwilligerswerkop
het gebied van natuur en milieu er
te doen is en het aanbod cursussen
voor natuur en milieuvrijwilligers
Organisaties die zelf een training,
workshop of lezing voor vrijwilligers
organiseren kunnen zich gratis aanmelden op de website en kunnen
vanuit IVN ondersteuning krijgen
voor het verder ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en projecten.
De site biedt verder ruimte voor relevante adverteerders en sponsors.
Dit kan landelijk en per provincie.
Over IVN Nederland
IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en
leefomgeving. IVN doet dit door samenwerking, educatie en communicatie, als initiator en partner. De vrijwilligersorganisatie van IVN bestaat
uit ongeveer 174 lokale IVN-afdelingen met ruim 17.000 leden.

Sjoelcompetitie in Reede
Rijsenhout - Op donderdag 8 januari is de eerste competitie-avond
in het nieuwe jaar van sjoelclub Rijsenhout. In dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat komen de sjoelers
bijeen en hen wordt gevraagd om
19.45 graag aanwezig zijn voor inschrijving. Vanaf 20.00 uur gaan de
stenen rollen. Het sjoelen van 18 december in de hoofdklasse is gewonnen Dirkjan Baardse met 2117 punten, plaats twee was vor.Jan Joore
met 2017 punten en op drie is Dikkie Baardse 1796 punten geëindigd. In klasse A behaalde Nel Fegel met 1730 punten de hoogste
eer, eindigde Leo van Faassen met
1728 punten op twee en Alie van Tol

1701 punten op drie. In klasse B was
Thomas van Brakel met 1768 punten onverslaanbaar, eindigde Wim
v/d Geest op twee met 1666 punten samen met Annie van ‘t Zelfde
die eveneens 1666 punten bemachtigde. Plaats drie was voor Plonie
Verdel met 1661 punten. In klasse
C was Rinie Ravensbergen onverslaanbaar met 1688 punten, op twee
Ben Fegel met 1610 punten en op
drie Astrid Overbeek met 1540 punten. In de klasse D tot slot behaalde Stien Piet met 1468 punten het
hoogste puntenaantal, eindigde Ria
van Oudheusden op twee met 1451
punten en Martje de Graaf op drie
met 1436 punten.

Pupillenwedstrijd hoogtepunt
nieuwe IJskonijn-competitie
Aalsmeer - Op 27 december strijden weer 200 talentvolle jeugdige schaatsers het J.G. van Genniptoernooi. Deze pupillen wedstrijd,
vernoemd naar Jan van Gennip,
de overleden vader van drievoudig
Olympisch kampioene Yvonne van
Gennip, wordt jaarlijks rond de kerst
gehouden en is het hoogtepunt van
het pupillenschaatsen op de IJsbaan Haarlem.
Jan van Gennip was de drijvende
kracht achter het pupillenschaatsen in Haarlem en omsteken. Dit
jaar maakt deze wedstrijd voor het
eerst deel uit van de competitie om
de IJskonijn-cup.
Deze competitie over 15 wedstrijden
is een nieuw initiatief van de Stichting Topschaatsen Haarlem. Aernout
Ligtenstein, voorzitter van de stichting: ‘We werken aan de opvolging
van Yvonne van Gennip en Bob de
Jong. Veel wedstrijden rijden op jonge leeftijd helpt daarbij. Het maakt
schaatsers beter en zorgt ervoor dat
schaatsen voor hen interessant blijft
ten opzichte van andere sporten als
bijvoorbeeld voetbal en hockey die
traditioneel bijna wekelijks wedstrij-

den hebben’.
Dat, ondanks het ontbreken van natuurijs, het wedstrijdschaatsen sterk
leeft bij de jeugd blijkt uit het feit dat
de deelnamelimiet van 200 deelnemers, binnen 5 dagen na opening
van de inschrijving reeds bereikt
was. De strijd om de IJskonijn-cup
zal op 16 maart worden afgesloten
met de IJskonijn-finale.
Ook 6 leden van de Schaatstrainingsgroep VZOD uit Kudelstaart
nemen deel aan het J.G. van Genniptoernooi. De schaatsers hebben sinds afgelopen zomer hard getraind.
Dat deze trainingen hun vruchten afwerpen blijkt uit de resultaten in de
afgelopen wedstrijden. Nagenoeg
alle rijders hebben hun persoonlijke records flink aangescherpt. Voor
de Jan van Gennip-bokaal behoren,
in hun categorie, Mike Blom, Sandra
Rodenburg, Kim Eveleens, Jepser de
Jong, Maud Berk en Bart Straathof
tot de kanshebbers op een podiumplaats.
De wedstrijden beginnen zaterdag
27 december om 8.30 uur en zijn
gratis toegankelijk.

Teylers Museum bruist
voor kids deze vakantie
Haarlem - Vanwege het succes van
de tentoonstelling Fotopioniers op
wereldreis is Teylers Museum op
maandag 29 december extra geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De
expositie toont historische reisverslagen en foto’s uit de tijd dat zowel
verre reizen als fotografie nog avontuurlijke en omslachtige ondernemingen waren.
Met stereofoto’s en in bijzondere kijkkasten kunnen bezoekers
voor even in 3D naar het negentien
eeuwse Amerika of Japan reizen.
Voor jonge bezoekers bruist Teylers
Museum deze kerstvakantie van de
energie.
Speciaal voor kinderen van 8 tot 12
jaar opent Het Lab van het muse-

um op 23, 24, 29 en 30 december en
2 januari. Kom experimenteren met
licht, kracht, geluid en elektriciteit!
Tussen 10.45 en 16.45 uur vinden er
leerzame workshop plaats van een
half uur die steeds spetterend eindigen!
Deelname aan de workshops is kosteloos. Kinderen kunnen zich in het
museum ter plekke inschrijven voor
een van de sessies, maar let wel: vol
is vol. In de kerstvakantie van 20
december tot en met 4 januari is de
toegang voor kinderen tot en met 12
jaar gratis.
Ook op Tweede kerstdag is het museum aan Spaarne 16 geopend van
12.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.teylersmuseum.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst
gemeente op 5 januari
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
organiseert op maandag 5 januari
van 20.00 tot 23.00 uur de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst.
Alle Aalsmeerders en Kudelstaarters zijn van harte welkom in de burgerzaal van het gemeentehuis om
elkaar in een informele sfeer een

gelukkig nieuwjaar te wensen onder het genot van een drankje en
een hapje.
Het gemeentebestuur nodigt iedereen van harte uit om deze avond
naar het gemeentehuis te komen
om met elkaar 2009 een feestelijke
start te geven.

Glas en servies pimpen
tijdens creatie workshop
Rijsenhout - Op vrijdag 16 januari organiseert kringloopwinkel De
Meerwinkel een creatieve workshops Glas en Servies pimpen. Tijdens de workshops worden vazen,
glazen, borden en ander servies- en
glasgoed volledig omgetoverd met
behulp van verschillende technieken zoals met eigen gemaakte interieurstickers. Mensen kunnen zelf
servies van huis meenemen, maar
De Meerwinkel zorgt dat er deze dag ook voldoende glas- en ser-

viesgoed aanwezig is die tegen een
klein prijsje gekocht kunnen worden. Op vrijdag 16 januari vindt om
10.00 uur en om 14.00 uur een workshop plaats in De Meerwinkel. Inschrijven voor de workshops kan via
het aanmeldformulier dat op te halen is in De Meerwinkel of te downloaden op www.meerwinkel.nl.
De kosten voor deelname aan een
workshop zijn 5 euro Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus snel inschrijven is aan te raden.

Vrienden van ‘t Farregat
zoeken hulp!
Aalsmeer - Wellicht is bekend dat
een groepje mensen actief is onder de naam Vrienden van ’t Farregat. Vrienden van ’t Farregat bestaat
uit initiatiefnemers Gaston Oudshoorn en Richard Dekker (eigenaar
van restaurant-eeterij ’t Farregat) en
een groep vrienden, en is gestart
begin 2007.
Vrienden van ’t Farregat wil een
aantal keer per jaar een persoon,
of meerdere personen, die hulp nodig heeft of in het zonnetje gezet
moet worden behulpzaam zijn. Deze personen worden gezocht in de
leefomgeving van restaurant-eeterij ’t Farregat, waaruit de vrienden
zijn ontstaan. Dit betekent dus dat
deze mensen in of rond Aalsmeer
woonachtig moeten zijn. Ook afgelopen jaar zijn er meerdere activiteiten/hulpacties geweest, die de
groep niet alle in het nieuws wilde
vermelden. Dit om privacy redenen
van de betrokken personen. Wel
heeft u in deze krant kunnen lezen
dat de nieuwjaarsbrunch voor zorg-

centrum Aelsmeer een daverend
succes was. Nu is het in de praktijk moeilijk om personen te vinden
die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Daarbij zoekt de groep uw hulp!
Weet u iemand die wel wat hulp zou
kunnen gebruiken? Of zich juist altijd voor anderen inzet en daarom wel eens in het zonnetje gezet mag worden? Laat het weten!
Schrijf naar: Vrienden van ’t Farregat, p/a Oosteinderweg 248, 1432
BB in Aalsmeer. Voor de goede orde: Het is niet de bedoeling om gewoon geld te doneren! De Vrienden
van ‘t Farregat willen onder andere de wens van een ziek kind laten
uitkomen die naar Disneyland Parijs wil of een persoon steunen die
een aanpassing in zijn huis nodig
heeft maar dat niet kan realiseren,
en noem zo maar op.
In principe is alles mogelijk, maar
uiteindelijk wordt er door de vrienden gekozen welke wensen er worden uitgevoerd.
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Kerst 2008
Het team van de
Nieuwe Meerbode
wenst u een
prettige kerst
De nieuwjaarskrant komt uit op
dinsdag 30 december (i.p.v. 1 jan.)
Voor deze krant moeten advertenties uiterlijk
maandag 29 december om 12.00 uur binnen zijn.
Advertenties mogen worden gestuurd naar verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Redactionele teksten & foto’s moeten ook uiterlijk
29 december om 12.00 uur binnen zijn.
Deze kunnen worden gestuurd naar redactieaalsmeer@meerbode.nl

Wilt u een nieuwjaarswens
in de krant opnemen?
Neemt u dan contact op met Brigitte Wels van de Nieuwe Meerbode.
Dit kunt u doen via e-mail: verkoopaalsmeer@meerbode.nl
of mobiel 06-54216222.
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VERHALEN

Nachtdienst Dorpskerk
in teken van jongeren

Aalsmeer - In de Dorpskerk aan de
Kanaalstraat vindt woensdagavond
24 december om 22.30 uur een speciale kerstnachtdienst plaats. Deze
dienst richt zich speciaal op jongeren. De dienst heeft als thema ‘Kerst
en de glazen kooi’. Er zullen allerlei eeuwenoude kerstliederen gezongen worden, maar met moderne
muziek door de band van de Dorpskerkgemeente. Tevens presenteert
dansgroep Reflection zich. Dominee Edjan Westerman, wijkpredikant van de Dorpskerkgemeente,
zal voorgaan. Voorafgaand aan de
kerstnachtdienst, vanaf 21.45 uur, is
er gelegenheid om iets te drinken.

Het belooft een sfeervolle en uitdagende dienst te worden met dans en
indringende beelden.
Op Eerste Kerstdag, donderdag 25
december, is er om 10. 00 uur ook
een feestelijke dienst in de Dorpskerk.
Deze dienst heeft als thema ‘De
Leeuw in de kribbe’.
De kinderen van de kindernevendienst zullen als gelegenheidskoor
enkele liedjes zingen. Het kerstevangelie zal gelezen worden en
er wordt een mooi verhaal verteld.
De voorganger in deze dienst is ook
dan dominee Edjan Westerman. Alle
belangstellenden zijn welkom.

Engelen hebben geen hoogtevrees

Kerstloop RODA en AV
Startbaan door ‘t Bos
Bovenkerk - Het kerstfeest in Amstelveen is niet meer weg te denken
zonder de gezellige kerstloop, die nu
al weer voor de vijftiende keer georganiseerd wordt. De sportverenigingen RODA en AV Startbaan werken
samen om er een mooi recreatief
en vooral sportief evenement van te
maken. En natuurlijk is de kerstsfeer
ook weer volop aanwezig.
De kerstloop wordt op zondag 28
december gehouden. De start ligt
als vanouds bij het sportcomplex
van RODA aan de Noorddammerweg, terwijl het parcours weer praktisch geheel autovrij is. De route
loopt door het Amsterdamse Bos
en maakt gebruik van verharde paden. Er zijn drie routes uitgezet. Een
lange route van 10 kilometer. Een
middellange route van 5 kilometer. En voor de jongste deelnemers
een kleine ronde van 2,5 kilometer.
Dankzij de sponsors zijn er voor alle
afstanden vele prijzen in de diverse categorieën. Geldprijzen, bekers,

medailles en zelfs degenen, die wat
minder snel zijn, kunnen een prijs
winnen via het startnummer. Deelnemersgelden zijn 5 euro voor de
route van 10 kilometer, 3 euro voor
5 kilometer en 2 euro voor de korte
afstand van 2,5 kilometer.
Een grote ploeg medewerkers van
beide sportverenigingen staat zondag vanaf 9.00 uur klaar om de deelnemers te ontvangen en ze te begeleiden. Er is voldoende parkeergelegenheid bij het sportcomplex.
Er is ook genoeg kleedgelegenheid
en warme douches. Onderweg en
bij de finish is er een uitstekende
verzorging voor de deelnemers. De
start van de kerstloop is om 11.00
uur. Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven voor de kerstloop. Dat
kan via internet: www.inschrijven.nl.
Het voordeel is dat het startnummer
dan op de dag zelf al klaarligt. En
voor de uitslagen kunnen de deelnemers dezelfde zondag al terecht
via www.uitslagen.nl.

Kerst gezellig lichtjesfeest
Aalsmeer - Steeds meer worden de
kerstdagen in petto aangegrepen
om de donkere dagen op te luisteren met lichtjes. Bomen worden in
de schijnwerpers gezet, lichtdecoraties voor ramen neergezet, huizen
extra verlicht en, ook steeds meer,
tuinen versierd met lichtgevende
kerstversierselen. Kerstmannen in
een verlichte slee, hertjes voor de
arrenslee in het licht gezet en noem

maar op. Best een rondje Aalsmeer
en Kudelstaart waard. De Meerbode-fotograaf Ronald van Doorn ging
op stap en fotografeerde tuinen aan
de Kerkweg, Machineweg en Uiterweg. Slechts een greep uit de vele
tijd die inwoners gestoken hebben
om u/jou te doen glimlachen of laten verbazen om de verlichte kersttuinen. Mooi of niet, het is wel sfeervol!

Cabaretier Jo de Rijck op
eerste kerstdag in LEG
Schiphol-Rijk - De evangelische
gemeente van de Levend Evangelie
Gemeente organiseert twee kerstvieringen waar een ieder van harte welkom is. Op woensdagavond
24 december om 21.00 uur is er de
kerstnachtdienst; een feestelijke
kerstviering met dans, samenzang,
spetterende optredens en een heldere hoopgevende prediking over
de geboorte van Jezus Christus.
Aansluitend is en een gezellige receptie in feestelijke kerstsfeer met
live-muziek, hapjes en drankjes.
Op Eerste Kerstdag, 25 december, om 10.00 uur is er een fantastisch programma voor het hele gezin. Naast het zingen van liederen
kan genoten worden van de knotsgekke voorstelling ‘Schaapjes tellen’
van cabaretier Jo de Rijck, waarin
de kerstboodschap wordt gebracht
op een unieke maar vooral ook op
een erg heldere wijze. Het kerstver-

haal wordt eens helemaal omgegooid en bekeken vanuit het oogpunt van een schaapje! De voorstelling is interactief, visueel en boordevol kinderhumor waar ook de ouderen lekker mee van kunnen genieten. Jo de Rijck is cabaretier en kindertheatermaker uit Vlaanderen. In
2007 heeft hij het Kleinzalig Cabaret
Festival gewonnen. De publieksprijs
ging net aan zijn neus voorbij, de juryprijs won hij echter wel. De jury
over Jo de Rijck: ‘Zijn hele optreden
was goed, behalve het zingen, maar
daar maakte hij zelfs een steengoede grap van!’
De Levend Evangelie Gemeente
vindt u op de hoek van de Boeingavenue en de Kruisweg te Schiphol-Rijk. Het gebouw staat parallel
aan de N201 vlak over de brug bij
Aalsmeer en is te herkennen aan de
poort boven de ingang van het terrein.

Nieuwjaarsconcert Aalsmeers
Harmonie voor jong en oud
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie
geeft op zondag 4 januari haar jaarlijks nieuwjaarsconcert in de Doopgezinde kerk in de Zijdstraat. Net
als voorgaande jaren bestaat het
concert uit vrolijke muziekstukken,
waaronder enkele walsen. Nieuw
is dit jaar dat er een verteller bij
het concert aanwezig is. Dit maakt
het concert ook erg leuk voor jonge luisteraars. Op het programma
staan stukken als de Second Walz
en de Schneewalzer. Ook klinken er
bekende klanken van Mozart, maar
dan in een nieuw jasje gestoken:

Mozart’s Greatest Hits. Bij het werk
‘Wind in the Willows van Johan de
Meij wordt een spannend verhaal
verteld door een professionele verteller. De combinatie van de muziek en het verhaal maakt het voor
de kinderen erg toegankelijk. Traditiegetrouw wordt het concert afgesloten met de Radetzky Marsch. Het
nieuwjaarsconcert op zondag 4 januari begint om 11.30 uur. De toegang is gratis.
Voor meer informatie over de harmonie en haar activiteiten: www.
aalsmeersharmonie.nl.

Radio Aalsmeer ook met
Kerstmis in de lucht
Aalsmeer - Radio Aalsmeer zal tijdens beide kerstdagen te beluisteren zijn met een aangepaste programmering. Naast heel veel muziek
zal er ook aandacht zijn voor eventuele verzoekjes.
Met name in de middaguren zullen de programma’s tussen 12.00 en
18.00 uur geschikt zijn voor de hele familie, met een praatje, verhaaltje en een plaatje. Ook aan de ouderen is gedacht want op tweede
kerstdag zal tussen 11.00 en 12.00
uur een speciaal ouderenprogramma verzorgd worden. Omdat Radio Aalsmeer sinds kort ook wereldwijd te beluisteren is via www.
radioaalsmeer.nl komen er ook reacties binnen van Aalsmeerders uit

alle windstreken die regelmatig afstemmen op het lokale station. Voeg
daarbij, dat de programma’s tot drie
weken na uitzending nog te beluisteren zijn op elk moment van de dag
en het zal duidelijk zijn dat er steeds
meer luisteraars bijkomen. Eventuele verzoekjes kunnen per e-mail
verzonden worden naar: jan @radioaalsmeer.nl en zullen op eerste kerstdag tussen 14.00 en 18.00
uur behandeld worden. Op tweede
kerstdag is dit tussen 13.00 en 15.00
uur. Op genoemde tijden is het ook
mogelijk de verzoekjes telefonisch
door te geven via 0297-325858. Radio Aalsmeer is te beluisteren via
de kabel 99.0 MHz en via de ether
105.9 MHz.

van kerst en als extraatje wordt een
loterij gehouden.
De kerstspeelavond is in het gebouw van OTT in de Hortensialaan
en begint om 19.30 uur.

Gerard Zelen

Houtsplinters
Aalsmeer - “Kijk je wel uit voor je
vingers, zo een mes kan behoorlijk
scherp zijn.” Terwijl de jongen onverstoorbaar verder gaat, kijkt hij
zijn vader met een achteloze blik
aan: “Ach, dat ouwe ding is allang
bot.” “Ik zou er toch maar mee uitkijken, voordat je het weet heb je
een flinke jaap.” “Au.” Geschrokken draait de vader zich om. “Geintje Pa!”, glimlacht zijn zoon plagerig. “Dat zijn helemaal geen geintjes meer jongen, ik dacht dat je
echt had gesneden.” Even later vliegen de houtensplinters alweer in
het rond, als de jongen door het eikenhouten plankje verder probeert
te gutsen. “Wat wordt het eigenlijk”, vraagt zijn vader nieuwsgierig.
“Weet ik veel, ik zie nog wel.” Af en
toe blaast hij de houtsplinters van
zijn werkstuk af. Echt tevreden lijkt
hij nog niet te zijn.
“Gaat het, jongen?” Op een cynische
toon geeft hij nu antwoord: “Dat ziet
u toch.” Bemoedigend legt de vader
zijn hand op de frêle schouders van
zijn zoon:
“Niet alles hoeft altijd in een dag
af.” Stukje voor stukje werkt hij zich
door het weerbarstige hout. Langzaam maar zeker wordt er toch al
iets zichtbaars. Alleen gaat het nog
allemaal veel te langzaam, volgens
de jongen: “Stom stuk hout!”
“Je moet geduld hebben jongen, geloof me.” Zwijgzaam zitten ze nu tegen over elkaar. Ineens houdt de
jongen zijn werkstuk voor zich omhoog. “Nou, dat begint al ergens op
te lijken.” “Het is nog een zooitje,
Pa!” “Misschien, moet je de contouren nog wat dieper uitsnijden, jongen.” “Het is ook altijd het zelfde, u
kan alles beter!”
“Nee, jongen zo bedoel ik het niet,
het is nu al prachtig, maar, er ont-

breekt nog wat aan. Ik kan niet zeggen wat.” Geïrriteerd wendt de zoon
zich nu af van zijn vader en met nog
meer venijn als door voor, steekt
hij het botte oude mes in het hout.
Houtsplinters vliegen links en rechts
alle kanten op. Het moet en zal vandaag klaar komen, zijn werkstuk.
Bezorgd kijkt zijn vader naar het gebeuren: “Stop er anders voor vandaag mee, jongen. Ga je gewoon
morgen weer lekker verder.” “Ik stop
pas als ik klaar ben, Pa.” “Oké, dan
moet je het zelf weten. Ik wist niet
dat je kwaad werd.”
Ineens klinkt er een pijnlijke kreet:
“Au.” “Zie je nou wel, nu heb je toch
gesneden aan dat botte mes.” Zijn
vader pakt een handje vol houtsplinters van de grond en dept daar
mee de diepe wond aan zijn hand
van zijn zoon af.
“Lekker dan, zo kom ik met mijn
werkstuk nooit klaar.” De vader lacht
minzaam en kijkt zijn zoon liefdevol aan: “Jongen, ooit heb ik me na
zes dagen en zes nachten ploeteren
ook eens diep in mijn vingers gesneden, aan iets waarvan ik dacht,
dit is het mooiste wat ik ooit heb gemaakt. Maar nu pas na vele jaren
begrijp ik dat mijn werkstuk nooit
helemaal af zal zijn.”
“Pa, je wordt op de kerstavond toch
niet sentimenteel hoop ik?” “Nee
hoor jongen, dat valt wel mee. God
dank weten de mensen zich zelf
wonderlijk goed te redden daar beneden.”
Gerard Zelen
Genomineerd als kerstverhaal 2008
bij de NCRV. U/jij kunt stemmen op
de Aalsmeerse schrijver via NCRVkerstverhaal.nl. Gerard Zelen staat
momenteel op de vijfde plek.

Koning David, Laat het stil zijn in Uw
nacht en vele anderen. Uiteraard
ook 4-stemmig het Ere zij God. De
dienst begint om 21.00 uur en dominee Vlasblom gaat de dienst voor.
Het koor staat onder leiding van André Keessen.

Sursum Corda te horen op
kerstavond in Lichtbakenkerk

Aalsmeer - Op dinsdag 23 december houdt buurtvereniging Ons Genoegen de laatste speelavond van
2008. Het klaverjassen en rummicuppen staan geheel in het teken

we hier nog lang blijven zitten vriezen we dood.”
“Ach, niemand zal mij missen.” “Ik
denk vanavond toch wel minstens
een iemand, vertrouw me maar.”
Terwijl ze welkom worden geheten
door de pastoor, stromen de mensen de kerk in. Door het middenpad
strompelt de oude man, begeleid
door zijn onbekende redder naar de
plek waar de grote kerststal staat
opgesteld: “Gaat u hier maar zitten.
Hier heeft u mooi zicht op de grote beelden van de kerststal. Ik ben
zo terug.” Kerkgangers kijken verbaasd om:
“Wie is die oude man? We hebben
hem nog nooit gezien in ons dorp.”
Even later begint de pastoor zijn
kerstpreek: …en terwijl de herders
in de velden bezig waren hun schapen aan het hoeden, verscheen er
een engel aan de donkere hemel.
De Ster van Bethlehem gaf hen even
later de plaats aan waar het kind
was geboren.
Na enige tijd zit de oude man te
knikkebollen in de bank. “Pstt..hallo.” Hij schrikt op, maar herkent de
stem onmiddellijk. “Waar hang je nu
weer uit?”
“Pstt, hier boven de kerststal.” Terwijl de nachtmis wordt afgesloten
met het Gloria in excelsis Deo, gaan
de kerkdeuren wagenwijd open.
Voordat de oude man de kerk verlaat, kijkt hij omhoog naar de grote engel die boven de kribbe hangt:
“Je bent echt een engel voor me geweest vandaag. Jammer alleen, dat
je nu zo hoog hangt.” De engel lacht
minzaam naar zijn nieuwe vriend:
“Maakt niets uit. Wij engelen hebben geen hoogtevrees.”

Interkerkelijk koor zingt
in Ter Aar
Aalsmeer - Op woensdagavond 24
december werkt het Interkerkelijk
Koor Aalsmeer mee aan de Kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk
aan de Aardamseweg in Ter Aar. Het
koor zingt mooie kerstliederen, zoals Kindeke Jesus, In de stad van

Speelavond Ons Genoegen
in gezellige kerstsfeer

Aalsmeer - “Zeg kan je niet uitkijken waar je loopt, blinde”, schreeuwt
de opgeschoten jongen naar de oude man, terwijl hij behendig zijn bijna ontspoorde brommer uit de besneeuwde kant van de weg trekt en
weer snel verdwijnt. Er is niemand
die zich bekommert over de gewonde oude man op de grond. Slechts
een enkele voorovergebogen fietser trotseert het beestenweer. Plots,
reikt er een behulpzame hand uit
het niets: “Kom, Ik zal u op helpen.”
Nadat de oude man overeind is geholpen, kijkt hij zijn onbekende redder dankbaar aan: “Wie je ook bent,
je bent een engel.” “Dat zeggen ze
wel meer tegen me.” “Is die gebroken stok daar op de weg van u?” “Ja,
die heb ik altijd bij me”, stamelt de
oude man.
“Heeft u zich bezeerd?” “Ach, ik heb
wel meer schrammetjes opgelopen
in mijn leven.” “Komt u hier wel vaker?”, vraagt de onbekende. “Mijn
hele leven lang al. Dit is de enige
plek waar ik me echt veilig voel.”
Plots vliegt er een watervogel opgeschrikt vanuit de dikke rietkraag
omhoog. “Dat is een woerd.”
“Nou u weet er veel van. U leest zeker veel over de natuur?”
“Ja, met mijn vingers bekijk ik de
wereld en met mijn fantasie kleur
ik hem in.”
Ver weg van hun vandaan klinkt over
het bevroren water heen het gebeier van kerkklokken. “Gaat u ook de
kerstnacht vieren in de kerk?” De
oude man zucht diep: “Allemaal
poppenkast. Anders zie je die mensen nooit en straks zitten ze vooraan.” Terwijl de wereld steeds kleiner en witter om hun heen wordt,
staat de onbekende plots op: “Kom,
ik breng u naar een warme plek. Als

Rijsenhout - Op kerst avond,
woensdag 24 december, wordt in de
NGK Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg 751 een kerstavonddienst
gehouden met medewerking van
christelijke muziekvereniging Sursum Corda. De Aalsmeerse muziekvereniging wordt geleid door Dick
Hesselink. De viering, die dit jaar het
thema “Welkom thuis” heeft gekregen, begint om 22.00 uur. De deuren
gaan open om 21.30 uur.
Er is veel ruimte voor samenzang,
solozang, muziek en declamatie,
maar natuurlijk ook het kerstevangelie en een overdenking door do-

minee K. Muller. Iedereen is van
harte welkom aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout, de kerk ligt naast
de Anna’s Hoeve.
Op donderdag 26 december, 1e
kerstdag, is er een kerstmorgendienst van 11.00 tot 12.30 uur. voorganger is K. Muller en medewerking
verleent ‘For Him’. Aansluitend is het
kinderkerstfeest. Uitgevoerd wordt
de musical ‘Glitter’. Zondag zijn er
opnames tijdens de ochtenddienst,
om 10.00 uur. Om 17.00 uur worden
deze uitgezonden via Radio 5 ‘Zendtijd voor Kerken’. Ook hieraan verleent ‘For Him’ zijn medewerking.

Opnamen C1000-spot Ophelialaan

Ritje met arrenslee in trek

Aalsmeer - De kerstman deed afgelopen zondag winkelstraat Ophelialaan
aan. Dat kwam natuurlijk heel goed uit, aangezien de winkels ‘s middags open
waren om de mensen extra gelegenheid te geven om kerstcadeautjes te kopen. Of misschien de laatste kerstkaarten of benodigdheden voor het kerstmaal. De C1000 was toch al (letterlijk) in de picture deze zondagmiddag, want
buiten werden heuse filmopnames gemaakt voor een nieuwe reclamespot.
Vastgelegd werd hoe een stelletje met volle C1000 boodschappentas naar
buiten komt en in de auto stapt. Niet alleen de camera’s baarden opzien, ook
de arrenslee met mooie paarden trok de aandacht. Elke keer weer klommen
kinderen en volwassenen in de slee die met gezellig belgerinkel door de Ophelialaan reed...
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Team RKDES E2 haalt het
kampioenschap binnen!

Kerstfeest vrolijk ingeleid
door leerlingen van De Hint

Aalsmeer - Zaterdag 20 december
jl. konden de jongens en de meiden
van de E2 bij een overwinning het
kampioenschap binnenhalen. Dit
moest dan gaan gebeuren zonder
de geblesseerden Twan Mulder en
Bart Vreken en de op vakantie zijnde Imke Brommer. Als vervanger
had de technische staf, bestaande uit Remco Groeneveld en Marco
de Boer, keeper Joerie Olij uit de E5
opgeroepen. Na een taktisch praatje vooraf en een goede warming-up
mocht onze Amsterdamse tegenstander Tos Actief E2 aftrappen. RKDES begon fel aan de wedstrijd en
zette de tegenstander gelijk onder
druk. Na diverse mogelijkheden kon
Mandy de Boer al na enkele minuten de 1-0 aantekenen.
Niet lang daarna kon Mandy na een
mooie combinatie met Rogier Groeneveld ook de 2-0 maken. Tos Actief kwam er een paar keer gevaarlijk uit maar RKDES-verdedigers
Nils Noordam en Brahim Chaoukat hielden de boel achterin knap
dicht. Van nervositeit was in de 1e
helft niets te merken en RKDES dikteerde de wedstrijd volledig. Na een
mooie voorzet van Romano Baarsen kon Tim Spaargaren van dichtbij intikken maar helaas kwam de
bal verkeerd op zijn schoen en ging
naast. Even daarna zette Niels Piller
Mandy weer aan het werk en na een
mooie aktie kon zij via een prachtig
schot in de kruising haar derde goal
maken, 3-0. Een zuivere hattrick dus
van de snelle nummer negen.
De laatste vijf minuten van de 1e
helft nam RKDES even wat gas terug en mede daardoor kon Tos Actief een doelpunt scoren, 3-1. Vlak
daarna floot de nog jonge scheidsrechter voor de rust. De leiders hamerden tijdens de limonade op concentratie en scherpte in de 2e helft.
Dat de spelers goed geluisterd hadden bleek al snel na de aftrap want
al binnen enkele ogenblikken lag de
bal via een mooi schot van Tim in
de goal bij Tos Actief, 4-1. De meeste supporters hadden dit doelpunt

Aalsmeer - ‘Stille Nacht’ klonk
twee keer, maar stil was het allerminst in de Janskerk in Mijdrecht.
Dat was ook niet de bedoeling,
want leerlingen van Kunstencentrum de Hint traden hier dinsdagavond 16 december op om samen
muziek te maken tijdens het jaarlijkse kerstconcert. Met mooie optredens brachten zij het publiek in de
kerststemming. Tijdens het kerstconcert werd opgetreden door leerlingen uit de drie gemeenten waarin
De Hint actief is: Aalsmeer, Uithoorn
en Mijdrecht. Voor een goed gevulde zaal werd het eerste optreden
verzorgd door de harpleerlingen van
de nieuwe docente Liesbeth Vreeburg. Met veel concentratie brachten zij een mooie vertolking van de
‘klassieker aller kerstklassiekers’ ten
gehore, Stille Nacht dus. Het bracht
de sfeer er meteen in. Daarna was
het de beurt aan een vioolensemble
met leerlingen van Mariken Dusseldorp. De jongens en meisjes speelden een drietal nummers, waarvan
vooral het laatste (Ye Banks and
Braes) eensgezind en met overtuiging werd gebracht. De zangoptredens van leerlingen van Sanne Posthuma bleken zeer gevarieerd: van
‘Lullaby of Birdland’ tot de musicalhit ‘Can you feel the love tonight’.
Tussendoor zong Zoë Visser het voor
deze locatie ietwat gewaagde ‘Losing my religion’ van R.E.M (en later
Anouk). Enkele dagen eerder trad
deze jonge zangeres met band nog
op voor bijna tweehonderd mensen
in het gemeentehuis van Aalsmeer.
In Mijdrecht kreeg Zoë het publiek
muisstil met haar warme stem en eigenhandige begeleiding op gitaar.

helemaal niet gezien omdat ze nog
aan de koffie zaten. De tegenstander besloot toch nog niet te capituleren en scoorde vrij snel hierna
de 4-2. De wedstrijd was in de 2e
helft wat beter in evenwicht met wat
meer kansen over en weer.
Na een afgeslagen aanval van RKDES kon Niels P. de bal op het middenveld oppikken en vervolgens
breed leggen op Brahim die verwoestend uithaalde en met een
schitterend afstandschot de 5-2 kon
aantekenen. Even later slalomde de
enige linkspoot Romano op de zijn
bekende manier door de verdediging van Tos Actief en maakte op
fraaie wijze de 6-2. Daarna verslapte
RKDES even wat resulteerde in 2 tegengoals en zo stond het tien minuten voor het einde ineens 6-4. RKDES wilde het natuurlijk niet weggeven... In deze fase van de wedstrijd liet keeper Joerie gelukkig zien
dat er op hem kon worden gerekend
door een paar lastige ballen uitstekend te pakken.
Ook Nils N. stond achterin zijn mannetje en ruimde een hoop op voor
het echt gevaarlijk werd. De hardwerkende Rogier kon na goed doorgaan op links Romano wegsturen
die heel beheerst de 7-4 binnenschoot. Eindelijk weer een beetje
lucht zag en hoorde je de RKDES
supporters denken. Dat Tos Actief
vlak voor tijd de 7-5 nog mocht scoren was alleen nog interessant voor
de statistieken. Nadat de goed leidende scheidsrechter had afgefloten was het kampioenschap van de
najaarscompetitie binnen. De spelers en leiders werden op het veld in
de bloemen gezet en later in de kantine op sfeervolle wijze onthaald met
het bekende: WE ARE THE CHAMPIONS. Daarna sprak jeugdcoördinator Gerard van Schaik nog enkele
mooie woorden en reikte aan iedereen een kampioensbokaal uit, tesamen met een AA-tje en een patatje. Na afloop ging iedereen met een
voldaan gevoel naar huis en kon het
weekend niet meer stuk.

Staand vlnr : Remco Groeneveld (leider), Nils Noordam, Joerie Olij, Brahim
Chaoukat en Marco de Boer (leider). Zittend vlnr : Rogier Groeneveld, Tim
Spaargaren, Mandy de Boer, Romano Baarsen en Niels Piller

Wegwijzer doet EHBO examen
Aalsmeer - Gebroken benen en armen, splinters, kneuzingen; De leerlingen van groep 7 en 6, speelden
hun verwondingen perfect.
Hierdoor konden de leerlingen van
groep 8 van basisschool de Wegwij-

zer in de Hornmeer laten zien dat
EHBO voor hen geen geheimen
meer heeft.
Het oordeel van de EHBO-juf Linda was dan ook duidelijk: Allemaal
geslaagd!

Feest op maandag 29 december

BonBini disco in Bon Ami
met dresscode ‘Gala’!
Aalsmeer - Maandag 29 december is iedereen tussen 12 en 15 jaar
welkom op het BonBini discofeest in
discotheek Bon Ami. Aangezien het
een NewYearsfeest is, is de dresscode natuurlijk gala. Stropdassen en
lange jurken dus. De BonBini disco
wordt georganiseerd door Stichting
de Binding in samenwerking met
discotheek Bon Ami. Koop je een
kaartje in de voorverkoop, dan betaal je 5 euro. Dit kan bij de Bindingzolder in Kudelstaart op dinsdag en
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. En
natuurlijk bij de BindingBoven in de
Zijdstraat 53. Bij de BindingBoven

kun je terecht tijdens de inloop op
donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.
Koop je een kaartje aan de deur dan
betaal je 6 euro. Om acht uur mag
je naar binnen en om elf uur mag je
pas weer naar buiten. Je kunt dus
niet eerder naar huis! Aan ouders
de oproep om hun kinderen zoveel
mogelijk te brengen en te halen. Tijdens de disco wordt er geen alcohol
geschonken. Wil je meer informatie?
Kijk dan even op de hyves en word
gelijk lid. Kijk op bonbini-disco.hyves.nl of op de site van de Binding:
www.debinding.nl of stuur een mailtje naar tessa@debinding.nl.

ren aller tijden op het grote scherm.
Het is een hilarische samenstelling
van personages met onder andere een kakkerlak en een heldhaftig team van slecht functionerende,
buitenbeentjes van robots.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat gaat open om 13.30 uur,
aanvang film is 14.00 uur, en de toegang: bedraagt 3,50 euro. Uitsluitend kinderen onder begeleiding
worden toegelaten.

Schoolschaakkampioenschap
in het Stommeerkwartier
extra prijzen voor de beste kinderen
die niet, of nog maar pas lid zijn van
een schaakclub. De school waarvan
de kinderen het beste kunnen schaken krijgt een extra prijs. Je kunt
je aanmelden bij je juf of meester.
De school geeft het dan door aan
de Schaakclub Aalsmeer. Je mag je
ook opgeven door een email te sturen naar Vincent Jongkind: v_jongkind@yahoo.com. Vermeld je naam,
leeftijd en in welke groep je zit op
school. Deelname is gratis!
Het jeugdschaken is eedere vrijdag om 19.00 uur in ’t Stommeerkwartier. Als je het leuk vindt, ben je
van harte welkom. Kijk ook eens op:
www.schaakclubaalsmeer.nl.

Kokkerellende Kids weer
van start in nieuwe jaar
Aalsmeer - In de eerste week van
het nieuwe jaar, als de scholen weer
zijn begonnen, wordt weer gestart
met de kookcursus bij Stichting De
Binding. Er staan al deelnemers
op de lijst, maar er zijn nog enkele
plaatsjes over. Het is een kookcursus voor kinderen uit groep 5 tot en
met 8 van de basisschool. Tijdens
deze cursus zullen kinderen van alles leren koken, waaronder een lekker maar eenvoudig éénpansgerecht. Macaroni en overheerlijke

peren staan onder andere op het
kookmenu. Allemaal gerechten om
je vingers bij af te likken. De lessen
worden gegeven op zeven woensdagen van 13.00 tot 15.00 uur. De
kosten voor de kookcursus bedragen 35 euro voor zeven lessen en
de kokkerellende kids komen bijen in De Binding aan de Zijdstraat
53. Opgeven kan via lenneke@debinding.nl. Voor meer informatie kan
ook de site www.debinding.nl bekeken worden.

Slotstuk
Een verrassingsoptreden was er
van Luc en Paul op saxofoon, waarna het slotstuk van de avond van de
dwarsfluitisten kwam.
Terwijl zij ‘Gloria in Excelsis Deo’
speelden, trakteerden de danseresjes het publiek op chocolade kerstkransjes. Op die manier kwam er
een einde aan het kerstconcert van
Kunstencentrum de Hint. Kerstmis
kan nu echt beginnen!
Voor meer informatie: www.dehint.
nl.

Kindermatinee met Wall-E
in vakantie in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 27 december wordt tijdens het kindermatinee
in cultureel café Bacchus de film
Wall-E gedraaid. Na 700 eenzame
jaren doen waarvoor hij was gebouwd, het schoonhouden van de
aarde, ontdekt Wall-E een nieuw
doel in zijn leven wanneer hij een
zoekrobot ontmoet, EVE genaamd.
Samen reizen ze door het heelal en
beginnen aan een van de meest opwindende en fantasierijke avontu-

Aalsmeer - Zaterdag 27 december houdt Schaakclub Aalsmeer in
het Stommeerkwartier het kampioenschap voor basisscholieren uit
Aalsmeer en omgeving.
In de locatie aan de Baccarastraat
gaat het sportieve evenement van
start om 9.45 uur. De prijsuitreiking
is gepland om 17.00 uur. De deelnemers worden ingedeeld in drie
groepen en iedereen speelt tien
partijen. Per partij hebben de schakers 15 minuten bedenktijd. Natuurlijk zijn er bekers voor de kampioenen en de andere deelnemers die
op de hoogste plaatsen eindigen in
hun groep. Er zijn ook prijzen voor
de beste meisjes. Daarnaast zijn er

Van alle markten thuis
De ware decembersfeer ontstond bij
het volgende optreden, toen twintig
meisjes met kerstmutsen en dwarsfluiten een drietal klassieke nummers lieten horen.
Met gedisciplineerd spel onder leiding van Judith Glasbeek lieten zij
de prachtige werken van Bach en
Händel klinken als een klok. Dat
Kunstencentrum de Hint van alle markten thuis is, bewees het volgende optreden. Tijs, Rowan en
Luca vormden een stevig gitaarzang trio dat twee moeilijke nummers van Krezip door de kerk liet
schallen.
Een bijzonder intermezzo vormde
het gezamenlijke optreden van de
vioolleerlingen van Clara Post en de
balletmeisjes van Mascha Eikema.
De prachtig uitgedoste danseresjes
droegen geheel in kerststijl witte tutu’s met een rode kraag. Op de vioolklanken van ‘Stille Nacht’ leken
zij langzaam te ontwaken, waarna
ze met sierlijke armgebaren letterlijk een lichtje brachten in deze donkere tijden.

Ehbo-examen op De Brug
Aalsmeer - Donderdagmiddag 18
december hebben 18 kinderen van
groep 8 op basisschool De Brug hun
ehbo-examen gedaan. Een week
eerder waren ze al geslaagd voor
theorie. Die donderdag gingen ze
op voor hun praktijk-examen. Dat
betekende: laten zien wat een stabiele zijligging is, hoe je verbanden
moet aanleggen en verder heel veel
vragen beantwoorden over bijvoorbeeld bijtende stoffen, een vuiltje
in het oog, een brede das, soorten
verbrandingen, ademhaling, bloedplaatjes, ziektekiemen, enz. Het was
al weer de vierentwintigste keer dat
De Brug heeft meegedaan. Maandenlang is er hard geleerd en geoefend. Maandenlang ook hebben
de kinderen onder leiding van Thea
Jongkind en Jorie Kniep alle lessen
trouw gevolgd. Met het enthousiasme van zulke moeders móet examen doen natuurlijk een feest zijn!
En dat was het dan ook. Aan de an-

dere kant was het voor de kinderen
ook een spánnende dag. Velen waren behoorlijk zenuwachtig: zouden
ze slagen? Je weet het maar nooit.
De voorbereiding was uitstekend,
dud eigenlijk had het geen enkele
zin om bang voor het examen te zijn.
De examinatoren, onder bekwame
leiding van dokter Van Kessel, vroegen werkelijk het hemd van hun lijf!
Iedereen werd even flink aan de
tand gevoeld, maar gelukkig niet bij
de neus genomen. Voor dokter Van
Kessel was het ook de vierentwintigste keer dat hij het examen afnam. Hij was dan ook bijzonder trots
die dag! Zit er volgend jaar een 25jarig jubileum aan te komen? Aan
het einde van de middag gingen alle kinderen blij met hun welverdiende diploma naar huis, samen met
hun trotse ouders die bij de uitreiking aanwezig waren. Alle kinderen
van groep 8 van De Brug: Van harte
gefeliciteerd!

Lekker badmintonnen in
de kerstvakantie!
Kudelstaart - De kerstvakantie is
begonnen! Het personeel van de
ESA organiseert van alles om het
de (kerst-)vakantie vierende kinderen naar de zin te maken. In sporthal De Proosdijhal kunnen kinderen
van 4 tot en met 12 zich heerlijk uitleven tijdens de sport & spel instuiven, die beide maandagen in de vakantie worden gehouden. Afgelopen maandag werd al flink gehoor
gegeven aan dit initiatief.
De sporthal in Kudelstaart was één
en al bedrijvigheid van sportende kids. Ze konden van alles doen,
in de touwen hangen, lekker uitleven op het springkussen, badmintonnen en nog veel meer. Op maandag 29 december is er weer een instuif. Ook dan kunnen de jongens
en meiden lekker spelen, klimmen,
rennen, knutselen of tekenen. De
instuif duurt van 9.30 tot 12.00 uur.
De entree is 2 euro of 3.50 euro met
een patatje en een glas limonade erbij. Ook de ouders zijn natuurlijk van
welkom om met hun kinderen mee
te komen. Ook in de kerstvakantie is

er weer volop gelegenheid om te komen vrij zwemmen in zwembad De
Waterlelie. Bijna elke dag kunnen de
kinderen komen spelen en zwemmen in het water met alle speelmaterialen. Op dinsdag 23 en woensdag 24 december is er vrij zwemmen in het banenbad in plaats van
het recreatiebad, van 11.00 tot 15.30
uur en kan er helaas geen gebruik
worden gemaakt van de grote glibberglijbaan. Deze dagen is ook het
programma voor het banen zwemmen iets gewijzigd. Vanaf zaterdag
27 december is er weer vrij zwemmen in het recreatiebad en kan gebruik gemaakt worden van de grote glibberbaan! Er zijn zelfs extra vrij
zwemtijden in de kerstvakantie. Zie
voor exacte openingstijden www.
esa-aalsmeer.nl of bel 0297-322022.
Tijdens de kerstvakantie gaan de
zwemlessen en de doelgroeplessen
overigens niet door. Donderdag 25
en vrijdag 26 december en donderdag 1 januari is zwembad De Waterlelie gesloten.

