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www.stoffeerderijbekkers.nl

Een goede investering 
in crisistijd

laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

InformatIebIjeenkomst van 
vrIjwIllIgerscentrale cardanus over de 
gratIs gemeentelIjke vrIjwIllIgersverzekerIng

Op dinsdagavond 12 januari 2010 van 19.30-21.30 uur organiseert 
Vrijwilligerscentrale Cardanus in Wijkcentrum Westend te 
Amstelveen een informatiebijeenkomst over de gemeentelijke 
collectieve vrijwilligersverzekering. Deze gemeentelijke collectieve 
vrijwilligersverzekering zorgt ervoor dat alle vrijwilligers automatisch 
verzekerd zijn en neemt de vrijwilligersorganisaties een hoop 
administratief werk uit handen.

Alle organisaties uit Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn 
die met vrijwilligers werken zijn welkom op deze avond!

Wat houdt deze verzekering in, heeft dit consequenties voor 
de verzekeringen die er al bij uw organisatie aanwezig zijn, 
hoe kunt u zich aanmelden? 
Deze vragen komen aan de orde en worden door een 
deskundige van verzekeringsmaatschappij Achmea uitgelegd. 
Ook kunt u al uw vragen aan haar kwijt. 

graag zien wij u op 12 januari a.s. (19.30-21.30 uur) in
wijkcentrum westend, westwijkplein 3, 1187 ls amstelveen

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 januari 2010 via jvalkenburg@cardanus.nl 
of telefonisch via 0297-347510. Hierbij vermelden met hoeveel personen 
u wilt komen en van welke organisatie u bent.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Inbraakbeveiliging?
Kijk op onze website

www.bosse-elektro.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

GRATIS 10 JAAR
ComFoRTGARANTIE
bij aanschaf van een 
nieuwe ATAG ketel
(geldig tot 31 december)

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Watersportbedrijf Struik ruimt op!!!!!!

Met spectaculaire kortingen
en voegt het elektrisch varen toe aan zijn assortiment in

samenwerking met de Stille Boot

Kom naar onze introductie - verkoopdagen en bezichtig 
en ervaar het elektrisch varen op

Zondag 27 dec. t/m woensdag 30 dec. van 12:00 tot 17:00 uur

Herenweg 311
3645 DN Vinkeveen
Tel: 0297 – 263320

www.struikwatersport.nl  - info@struikwatersport.nl 

MAANDAG 4 JANUARI 2010 VANAF 20.00 UUR
NIeUwJAARsReceptIe GeMeeNte AAlsMeeR

In de Burgerzaal van het Gemeentehuis is iedereen welkom 
om in een informele sfeer elkaar een gelukkig nieuwjaar 
te wensen onder het genot van een drankje en een hapje.

Het gemeentebestuur roept alle Aalsmeerders en Kudelstaarters 
op deze avond naar het gemeentehuis te komen om met 
elkaar 2010 een feestelijke start te geven.

Annemieke’s
Aktiewinkel
mAchineweg 3 • 1432 ek
AAlsmeer • tel 0297-385281

vuurwerk 
kopen nu
www.diamond-collection.com

of / en in de winkel

Voorzieningen voor watersport 
bij horecatentje op Praamplein?
Aalsmeer - Door de vergroting van 
het Praamplein en het feit dat de 
bouw van het gezondheidscentrum 
geen doorgang vindt, is aan de zij-
de naast de aanleunwoningen een 
waterkom ontstaan, die het karakter 
heeft van een kleine haven. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten om hier nieuwe 
aanlegplaatsen te realiseren. Naast 
de waterkom is een ruimte over van 
circa 570 vierkante meter. De ge-
meente onderzoekt nu op welke ma-
nier deze plek het beste kan worden 
ingevuld. Projectleider Harold Ebels 
zegt in de nieuwsbrief van de ge-
meente het een mooie kans te vin-
den om het Praamplein te verleven-
digen. Ebels over de mogelijke nieu-
we voorzieningen: “De vraag is nu 

natuurlijk: wat is de meest plausibe-
le invulling? De gemeente vindt het 
belangrijk om Aalsmeer aantrek-
kelijker te maken voor toeristen en 
ook inwoners vinden dat het Dorp 
wel wat meer levendigheid kan ge-
bruiken.” De projectleider wil zoveel 
mogelijk voorzieningen combineren 
op de open plek. Gedacht wordt aan 
faciliteiten voor watersporters, zo-
als een punt om vuil water te lozen, 
schoon water in te nemen en elek-
tra af te tappen, in combinatie met 
andere voorzieningen als douches 
en toiletten. 
Maar ook kleinschalige horeca en 
een VVV- en ANBWB-kantoortje. 
“Een kiosk met een slimme combi-
natie van functies”, aldus Ebels. In-
middels heeft de projectleider ge-

sprekken gevoerd met onder an-
dere de watersportondernemers, de 
Historische Tuin, Kamer van Koop-
handel, Stichting Aalsmeer West-
einder Promotie, de winkeliersver-
eniging, omwonenden en wijkraad 
De Dorper. “De meeste mensen zijn 
heel enthousiast over de plannen. 
Een kleinschalige vorm van horeca 
met een terras gecombineerd met 
allerlei andere functies wordt als 
zeer kansrijk gezien”, vervolgt Ebels. 
En: “Het gebouwtje moet een visite-
kaartje worden voor Aalsmeer.” In 
januari of februari wordt een notitie 
met de e eerste bevindingen gepre-
senteerd aan de gemeenteraad. Als 
het college en de raad groen licht 
geven, gaan de plannen verder uit-
gewerkt worden.

Eerste cadeau dankzij boek voor ouderen

Kerstbomen voor alle 
zorgcentra in gemeente
Aalsmeer - “Ik dacht, ik ga een 
boom optuigen. Maar dat is al ge-
beurd, het hoeft niet. Ik mag lekker 
koffie drinken en kletsen met jullie”, 
burgemeester Pieter Litjens afgelo-
pen vrijdag 18 december in Rozen-
holm. De eerste burger was op be-
zoek bij de ouderen ter gelegenheid 
van de kerstactie van Gerard Zelen. 
Deze Aalsmeerder heeft in eigen 
beheer het boekwerk ‘Houtsplinters‘ 
uitgegeven en de opbrengst komt 
geheel ten goede aan de ouderen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. 
Op het eerste cadeau zijn alle zorg-
centra in de gemeente al getrak-
teerd: Een kerstboom met ballen. 
lichtjes en slingers! “Je steekt veel 
mensen een hart onder de riem”, 
aldus een lovende burgemeester 
Litjens. De actie van Gerard Zelen 

heeft veel mensen doen besluiten 
de kerstbundel te kopen. Niet alleen 
particulieren, maar ook bedrijven en 
de gemeente. Afgelopen donderdag 
was ‘Houtsplinters’ de kersttraktatie 
voor alle fracties. De kerstboom was 
overigens niet het enige cadeau 
voor alle ouderen in de zorgcentra. 
Als extraatje waren overal ook pak-
jes onder de boom gelegd. 
In ‘Houtsplinters’ staan zeven kor-
te kerstverhalen en de bundel is te 
koop bij onder andere Het Boekhuis 
in de Zijdstraat, galerie Coq Schel-
tens in de Chrysantenstraat, Total 
Copy Service in de Dorpsstraat en 
Espargo en Denise in de Ophelia-
laan. Zoals reeds vermeld: De op-
brengst komt geheel ten goede 
aan de oudere inwoners van de ge-
meente!

Sneeuwpret voor klein en groot
Aalsmeer - Ook in Aalsmeer is een 
dik pak sneeuw gevallen. Op don-
derdag daalden de eerste vlokjes 
neer, zaterdagnacht viel opnieuw 
sneeuw en zondagmiddag kwamen 
de witte vlokjes zelfs in rap tempo 
uit de lucht. Het leverde een dik pak 
sneeuw op. De strooiwagens gin-
gen op weg om de gemeente be-

rijdbaar te houden, de kinderen 
en hun ouders natuurlijk naar bui-
ten om te sleeën, sneeuwpoppen te 
maken, een sneeuwballengevecht 
te houden en zelfs een iglo is ge-
bouwd. Zoveel sneeuw is al geruime 
tijd niet meer gevallen. En wat is het 
leuk om te spelen met de sneeuw 
of om heerlijk door de mooie, wit-

te wereld te wandelen. Sneeuwpret 
voor klein en groot! Uiteraard brengt 
sneeuw ook overlast met zich mee. 
Voor iedereen die met de auto of de 
bus naar het werk moet en niet, zo-
als de kinderen fijn kerstvakantie 
hebben, is het stapvoets op weg en 
langere wachttijden. Maar nog even 
doorbijten, het is bijna kerst en een 
witte kerst is echt al heel lang gele-
den! Fijne dagen allemaal.
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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 Haarlem-
mermeer, 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 020-
5923315.
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 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven 
en verkeersongevallen. 
U kunt bij ons terecht op verschil. 
spreekuren in de regio, zonder 
wachtlijst. Bel voor een afspraak 
of voor meer info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau 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.

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag

EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug, 
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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

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

www.mEErboDE.nl

Ander nummer 
loket Wonen
Aalsmeer - Sinds eind vorig jaar 
zijn de functies van het Loket Wo-
nen, Welzijn en Zorg van Aalsmeer 
en Uithoorn samengevoegd. Op de-
ze manier hopen de beide gemeen-
tes de cliënten nog beter van dienst 
te kunnen zijn. Bij het Loket WWZ 
kunnen inwoners terecht voor infor-
matie en advies en het aanvragen 
van voorzieningen in het kader van 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo), zoals bijvoorbeeld 
rolstoelen, aanpassingen, service-
taxi en huishoudelijke verzorging. 
Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is 
in het gemeentehuis op het Drie Ko-
lommenplein en dagelijks open tus-
sen 9.00 en 13.00 uur. Het telefoon-
nummer is wel gewijzigd. Draai of 
druk voortaan 0297-513131.

EHBO zoekt 
shirts en bh’s
Aalsmeer - Voor de lessen reani-
matie is de EHBO Aalsmeer op zoek 
naar oude t-shirts en polotruitjes, 
zodat geoefend kan worden met het 
open knippen van de kleding. Ook 
bh’s zijn welkom. Reageren kan via 
secretariaat@ehboaalsmeer.nl.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Oosteinderweg in Aalsmeer, gestreepte zwart bruine cyperse poes 

met roestrode buik zij is erg schuw omdat zij nooit buiten komt 
haar naam is “Caesy”.

- Begoniastraat in Aalsmeer, oude cyperse kater, erg vermagerd, 
witte bef en pootjes, witte streep tussen ogen. Hij heet “Willem”.

- Herenweg in Kudelstaart, “Harley” een muisgrijze kater met witte 
bef en buik. Heeft krom puntje aan zijn staart.

Gevonden:
- Clematisstraat in Aalsmeer , cyperse poes met beige. Zij draagt 

een “blauw bandje”.
- IJsvogelstraat in Aalsmeer, een beige sierduif
- Mijnsherenweg in Kudelstaart t.h.v. 58,  zwart/witte kater met wit-

te bef en sokjes. 

Goed tehuis gezocht:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud. 
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud. 

Weer oude foto’s boven water
Aalsmeer - Heel veel positieve re-
acties heeft Marja de Kuijer afgelo-
pen zomer ontvangen na de publica-
tie van enkele oude foto’s van men-
sen en tafereeltjes in Aalsmeer. De 
foto’s waren boven water gekomen 
bij het opruimen en de Aalsmeer-
se vindt het zonde om alle prentjes 
weg te gooien. 
Er zijn er nog twee afgegeven bij de 

redactie. Met het lange kerstwee-
kend voor de deur, het bestuderen 
waard. Op de achterkant van de fo-
to met de verklede groep mensen 
staat ‘jaarvergadering Eltheto 1947’ 
geschreven. “Eltheto was een ge-
mengde club. Het ziet er meer uit 
als de toneelclub van Irene”, aldus 
Marja de Kuijer. Van de zomerkam-
pen van Eltheto heeft de Aalsmeer-

se overigens ook veel foto’s, net als 
van Timotheus, de jongenskam-
pen. De andere foto kan een meis-
jesclub of zangvereniging zijn. Wie 
meer weet kan via mail contact op-
nemen met Marja de Kuijer via kuij-
er@caiway.nl. Ook verenigingen die 
nog foto’s zoeken voor hun archief, 
kunnen contact opnemen met de 
Aalsmeerse.

Markt afgelast
Aalsmeer - De weekmarkt is gis-
teren, dinsdag 22 december, afge-
last. “De extreme weersomstandig-
heden en de voorspelde sneeuw-
val van maandag op dinsdag zor-
gen voor een overmachtsituatie“, al-
dus de gemeente in een reactie. Het 
transport over de weg en de situatie 
van het plein zijn dermate slecht dat 
de veiligheid op het spel staat. “Het 
aflasten van de markt zal met de 
kerstdagen in het vooruitzicht best 
teleurstellend zijn voor marktkoop-
lui en marktbezoekers”, weet de ge-
meente, “maar door laten gaan was 
echt ondoenlijk voor alle partijen.” 
Het is overigens al jaren niet meer 
voorgekomen dat de weekmarkt af-
gelast wordt wegens slechte weers-
omstandigheden. Ruim vijf jaar ge-
leden is het alweer dat besloten 
werd de kramen niet op te bouwen. 
Toen was storm de veroorzaker.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK soosmiddag op woens-
dag 16 december is gewonnen door 
Daan Sandee met 5403 punten. Hij 
werd gevolgd door Wil ter Horst met 
5239 en Griet Maarsen met 5144 
punten. Bij het pandoeren bleek 
Kees van de Meer met 700 punten 
onverslaanbaar, 2e en 3e werden 
Tom Verlaan met 630 en Wim Bus-
kermolen met 560 punten. De vol-
gende soosmiddag is op woensdag 
30 december in het Parochiehuis 

Leden Anbo en PCOB in 
Amsterdam en Den Ilp
Aalsmeer - Op 16 december heeft 
de afdeling Aalsmeer van ANBO en 
PCOB een schitterende tocht naar 
Amsterdam en het heel bijzondere 
Den Ilp gebracht. 
De historische achtergrond van de 
beiden gebieden werden buitenge-
woon boeiend toegelicht door de 
gids, die het leuk vond om met zo-
veel geïnteresseerde toehoorders 
rond te kijken. Veel van de leden 

kennen Amsterdam, maar met de 
toegevoegde informatie gaf dat voor 
vele een nieuwe kijk op deze prach-
tige stad. Den Ilp is met zijn kerst-
verlichting een sprookje, de inwo-
ners putten zich uit om jaarlijks de 
prestatie van de mooiste verlichting 
te overtreffen. De leden van AN-
BO en van PCOB uiten bij afscheid 
hun enthousiasme over deze leuke 
tocht.

 
24, 25, 26 en 27 

december
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Do. kerstnachtdienst 
met Arno Post om 21u. Eerste kerst-
dag familiekerstfeest met Arno Post 
om 10.30u. Zondag dienst 10u., vg. 
Willem Ouweneel.

Alphakerk Amstelland. 
Dorpshuis Kudelstaart. Eerste kerst-
dag 10u. kerstmusical. Zondag geen 
dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Eerste kerstdag 10u. 
dienst, drs. A. Jansen en 15.30u. 
kinderkerstfeest. Zondag diensten 
10u. drs. A. Jansen en 16.30u. ds. W. 
van ‘t Spijker, Hilversum.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Eerste kerstdag 10u. 
kerstdienst mmv Bindingkoor, ds. 
Liesbet Geijlvoet. Samenzang vanaf 
9.45u. Zondag 10u. dienst, ds. Lies-
bet Geijlvoet.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag dienst 19u. br. R. Speelman 
uit Almere.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Eerste kerstdag diensten om 10u. 
en om 16.30u. Tweede kerstdag 10u. 
dienst. Zondag diensten om 10u. en 
om 16.30u.

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Do. kerstnachtdienst 22u., ds. J. van 
Popering mmv Credo. Eerste kerst-
dag dienst 10u., ds. T.H.P. Prins. 
Zondag 10u. dienst ds. J. van Po-
pering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Do. kerstnachtdienst 22.30u., ds. E.J. 
Westerman. Eerste kerstdag dienst 
10u. ds. E.J. Westerman. Zondag 
dienst 10u. ds. W.H.B. ten Voorde uit 
Almere.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Do. kinderkerstfeest 18.30u. ds. C.G. 
Graaafland. Eerste kerstdag dienst 
10u. ds. C.G. Graafland. Zondag 10u. 
dienst, ds. J. de Goei, Amersfoort.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116. 
Eerste kerstdag 10u. dienst, ds. A. 
van Vuuren, 16u. kerstviering met 
jongeren. Tweede kerstdag 10u. 
dienst, ds. W.G. Gerritsen. Zondag  
diensten 10u. ds. A. van Vuuren en 
18.30u. ds.  F. van Roest, Noordwijk.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertol-
king en vertaling in Engels. Apar-
te bijeenkomst voor kinderen. Do. 
kerstnachtdienst 21u, spreker Mar-
tin Koornstra. Eerste kerstdag 10u. 
gezinsdienst. Zondag 10u. samen-
komst, spreker Jan den Ouden.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Do. kerstnachtdienst 22u. met ds. 
K. Muller mmv Sursum Corda. Eer-
ste kerstdag 10u. dienst, ds. K. Mul-
ler en 16u. kinderkerstfeest. Zon-
dag diensten 10u. ds. K. Muller en 
16.30u. ds. C.J. van Rijn, Amster-
dam.

KERKDIENSTEN Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394. 
Do. kerstnachtmis 21u. met pastor 
Jacob Spaans mmv Wijkerkoor.

RK Karmelparochie
Stommeerweg.
In Karmelkerk: Do. 19u. kerstavond, 
vg. L. Seeboldt mmv Mirakeltjes, 
21u. woordcommunieviering, diaken 
J. Snoek en 23.30u. kerstavond, vg. 
L. Seeboldt. Eerste kerstdag 10.30u. 
woordcommuniviering, vg. diaken 
J. Snoek. Zondag 10.30u. euch.vie-
ring, vg. L. Seeboldt, 14.30u. Pool-
se dienst. 
Kloosterhof: Eerste kerstdag dienst 
10.30u. vg. N. Kuijper.

Ontmoetingskerk Rijsenhout
Werf. Do. kerstavondviering 19u. vgs. 
pastor Joop Ruijter en diaken Joop 
Snoek. Kerstavonddienst 22.30u. vg. 
ds. J. Vrijhof. Eerste kerstsdag 10u. 
dienst, ds. R.F.H. Praamsma mmv 
kerkkoor Rijk-Rijsenhout. Zondag 
10u. dienst, ds. J. Vrijhof.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Do. 19u. kerstnachtviering mmv da-
mes- en herenkoor. Vgs. ds. J. Ruij-
ter en diaken J. Snoek. Eerste kerst-
dag 10u. dienst ds. R.F.H. Praam-
sma mmv kerkkoor. Tweede kerst-
dag geen viering. Zondag 10u. Plug 
& Pray, ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Do. 22.30u. kerstavonddienst, ds. R. 
Poesiat. Eerste kerstdag 10u. dienst 
ds. R. Poesiat. Tweede kerstdag 
10.30u. kerstmusical. Zondag 10u. 
dienst, dhr. S. Rienstra.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Do. kerstavond 19u. mmv Ku-
delkwetters. 21u. Dienst olv parochi-
anen en 23u. woordcommunievie-
ring. Eerste kerstdag 10.30u. euch.
viering. Zondag 10.30u. woordcom-
munieviering.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Eef wint bij
seniorensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Afgelopen don-
derdag is het klaverjassen gewon-
nen door Eef van Mourik met 5507  
punten, gevolgd door Han Raad-
schelders met 5506 punten en Ab 
van der Laarse met 5422  punten. 
Het jokeren is gewonnen door  Bets 
Teunen met 60 punten.
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hippocastanum; Beethovenlaan 120, RKAV, 
Betula pendula; Berkenlaan voor nr. 2b, Betula 
ermanii; Berkenlaan voor nr. 10, Betula ermanii; 
Cyclamenstraat naast Hadleystraat 60, Corylus 
colurna; Cyclamenstraat achter nr. 57, Malus; 
Cyclamenstraat achter nr. 59, Malus; Dreef voor nr. 
52, Ulmus x hollandica; Goudenregenstraat voor nr. 
18/20, Aesculus hippocastanum; Goudenregenstraat 
voor nr. 22, Aesculus hippocastanum; Hornweg voor 
nr. 1 en 3, Platanus acerifolia; Kastanjelaan voor 
nr. 16, Aesculus hippocastanum; Kudelstaartseweg 
hoek Kudelstaartseweg-Robend, Alnus glutinosa; 
Kudelstaartseweg in Fortbocht, 4 x Salix alba; 
Lijnbaan tussen Dorpsstraat en Oosteinderweg, 
3 x Alnus glutinosa; Margrietstraat achter nr. 
22, Prunus; Mendelstraat voor nr. 46, Prunus 
serrulata; Mendelstraat voor nr. 97, Prunus avium; 
Oosteinderweg voor nr. 40a/b, Alnus glutinosa 
en Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 54, 
Fraxinus excelsior; Oosteinderweg voor nr. 56, 
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 60, 
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 64, 
Acer pseudoplatanus; Oosteinderweg voor nr. 78, 
Fraxinus excelsior en 2 x Acer pseudoplatanus; 
Oosteinderweg voor nr. 86, Alnus glutinosa; 
Oosteinderweg voor nr. 286, Sorbus; Oosteinderweg 
voor nr. 344, Sorbus; Oosteinderweg tegenover nr. 
521, 3 x Alnus glutinosa; Oosteinderweg voor nr. 
266, Sorbus; Oosteinderweg schuin tegenover nr. 
30, 2 x Aesculus hippocastanum; Oosteinderweg 
tussen Burg. Kasteleinsweg en Lijnbaan, Aesculus 
hippocastanum; Ophelialaan (Centrum) voor nr. 230, 
Acer pseudoplatanus; Pasteurstraat tegenover nr. 
22, Alnus cordata; Rozenhof Naast nr. 10, Sorbus 
intermedia; Schweitzerstraat 53 t/m 55, 3 x linde; 
Seringenpark in park, Ailanthus altissima en Sorbus; 
Stommeerkade tegenover nr. 39, Alnus glutinosa; 
Waterhoenstraat voor nr. 10, Robinia pseudoacacia; 
Wetenschapperpad achter Huygensstraat 14, 
Aesculus hippocastanum; Wetenschapperpad 
achter Huygensstraat 16, Aesculus hippocastanum; 
Zwarteweg tegenover nr. 120, Acer pseudoplatanus; 
Zwarteweg tussen v. Sieboldlaan en Clusiusstraat, 
Alnus incana; Zwarteweg hoek Zwarteweg – 
Clusiusstraat, 2 x Alnus incana;

t/m 4 jan Kapvergunning: Herenweg 38, 30 wilgen; Kerkweg 2, 
3 cypressen; Stommeerweg 102, 1 berk;

t/m 5 jan Kapvergunning: Hugo de Vriesstraat 89, 1 kastanje;
t/m 9 jan Ontheffing sluitingstijd: voor de nacht van 13 

februari op 14 februari 2010 en voor de nacht van 1 
mei op 2 mei 2010 is verleend aan ’t Holland Huys;

t/m 12 jan Kapvergunning: Graaf Willemlaan 13, 2 x 
chameacyparis; Kudelstaartseweg 225, 18 diverse 
bomen (eiken, berken, wilgen, acers, essen, 
kastanjes);

t/m 16 jan Kapvergunning: Primulastraat 70, 1 den;
t/m 16 jan Vooraankondiging gedeeltelijke onteigening 

bestemmingsplan “Noordvork” ;
t/m 21 jan Kapvergunning: achter Stationsweg 6, 1 berk, 1 

esdoorn, 4 coniferen en 3 meidoorns;
t/m 21 jan Drank- en Horecawet: Hoogvliet BV, Aalsmeerderweg 

207;
t/m 21 jan Drank- en Horecawet: Restaurant Plasmeijer, 

Herenweg 100A;
t/m 21 jan Exploitatievergunning: Restaurant Plasmeijer, 

Herenweg 100A;
t/m 22 jan Kapvergunning: Roerdomplaan 14, 1 berk.;
t/m 23 jan Kapvergunning: Aalsmeerderweg 295, 1 magnolia, 

Willem - Alexanderstraat 45, 1 prunus;
t/m 3 feb Kapvergunning: Bilderdammerweg 32/34 te Aalsmeer, 

1 wilg, Kamerlingh Onnesweg 9 te Aalsmeer, 1 
treurwilg, Wilgenlaan 21, 1 chamaecyparis.

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.

inzagetermijn tot vrijdag 1 januari 2010
• Willem Alexanderstraat 35, het vergroten van een berging.

inzagetermijn tot vrijdag 8 januari 2010
• Aalsmeerderweg 219, het vernieuwen van een reclamebord.
• Praamplein 4A, het plaatsen van 2 winkelwagenopstelplaatsen.

inzagetermijn tot vrijdag 15 januari 2010
• Dorpsstraat hoek Kanaalstraat, het plaatsen van een dorpspomp;
• Meervalstraat 27, het gebruiken van de benedenverdieping van 

de woning voor kinderopvang. 
• Rietwijkerdwarsweg tussen 2 en 66, het tijdelijk plaatsen van 2 

prefab kantoorunits

inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2010
• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut.
• Kudelstaartseweg naast 40, het geheel oprichten van een 

woning met berging;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.

inzagetermijn tot vrijdag 28 januari 2010
• Stommeerkade 23, het vervangen van een garage 

voor een carport.
• Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009

van het gelijkheidsbeginsel vindt de gemeente het belangrijk, dat 
iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. 
Vandaar dat de gemeente in januari controleurs inzet die dit huis-
aan-huis gaan controleren. Wanneer u een hond heeft, betaalt u 
voor 2010 het tarief van 68,-. Voor elke volgende hond is het tarief 

83,-. U bent verplicht om aangifte te doen. Doet u dit niet, dan kan 
de gemeente u een boete opleggen. 

Dus heeft u een hond, meldt deze direct aan. U kunt het aangifte-
formulier aanvragen bij het team WOZ/belastingen van de gemeente, 
telefoon 0297-387530, of downloaden via de website van de Ge-
meente Aalsmeer. Retourneer het formulier zo spoedig mogelijk, het 
zou jammer zijn als de controleur eerder is. 

DefinitieVe BeschikkinGen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken 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 bestuursor-
gaan. 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 be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in 
rekening gebracht.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen 
en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• P.F. von Sieboldlaan 40, het plaatsen van een dakkapel;
• van Cleeffkade tegenover 16, het vernieuwen van een kademuur.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. 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 bouwver-
gunningen te verlenen:
• Citroenvlinderstraat 123, het plaatsen van een dakkapel;
• Dr. J. Wasscherstraat 38, het plaatsen van een dakkapel;
• Lakenblekerstraat 28, het plaatsen van een reclamezuil;
• Schoolstraat 14, het plaatsen van een dak op de garage;

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
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. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande be-
sluiten, binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep 
instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. 
• Maarse & Kroonhof / hoek Anjerhof, het plaatsen van een 

kunstwerk.
Verzenddatum bouwvergunningen: 24 december 2009.

ontheffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJke orDeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 
6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te 
Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voor-
keur schriftelijk zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, 
Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben 
en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan 
contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via 
telefoonnummer (0297) 387 746.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 53

t/m 24 dec Kapvergunning: Apollostraat 16, 1 berk;
t/m 25 dec Kapvergunning: Amperestraat schuinachter nr. 

48, Aesculus hippocastanum; Anne Frankstraat 
schuinvoor nr. 2, Aesculus hippocastanum; Anne 
Frankstraat voor nr. 6, Aesculus hippocastanum; 
Anne Frankstraat voor nr. 58, Aesculus 

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. 
Op woensdag is de afdeling Dienstver-
lening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00 en 20.00 uur is deze afdeling al-
leen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Het 
gemeentehuis is op werkdagen telefo-
nisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

wiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie 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 wet-
houders, 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
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek 
zal maximaal 15 minuten duren. Voor 
een afspraak dient u minimaal één week 
voorafgaand aan het spreekuur contact 
op te nemen met de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of via 0297-387660. De vol-
gende fractiespreekuren vinden plaats 
op 12 en 26 januari 2010.

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 afge-
lopen 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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in 
het weekend. Bereikbaar via het hoofd-
nummer:  0297-381777.

schiPhol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven Schiphol en voor het doorgeven 
van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met 
de Commissie Regionaal Overleg Schip-
hol (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.

oPeninGstiJDen GemeentehUis in VerBanD met 
De feestDaGen

24 en 31 december gesloten vanaf 16.00 uur.
25 december en 1 januari gesloten.
4 januari open vanaf 11.00 uur.

oPeninGstiJDen anwB/VVV winkel

24 december vanaf 16.00 uur gesloten
31 december vanaf 16.00 uur gesloten
4 januari 2010 de gehele dag gesloten

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 disco-
theek Bon Ami diverse voorzieningen en maatregelen getroffen. 

Inzet discobussen
Tijdens de nieuwjaarsnacht rijden speciale discobussen gratis naar 
het nieuwjaarsfeest in discotheek Bon Ami. 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 het nieuwjaarsfeest 
en brengen de jongeren ook weer thuis. De bussen vertrekken vanaf 
Aalsmeer Oosteinde (hoek Machineweg/Catherina Amalialaan), Ku-
delstaart (hoek Robend/Edisonstraat) en Aalsmeer Dorp (Raadhuis-
plein). 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 bustij-
den kunt u terecht op www.bonami.nl.

Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij het feest van oud en nieuw, maar kan ook ge-
vaarlijk 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 jongerenwerk van welzijnstichting Cardanus geeft de hele 
maand december op verscheidene locaties vuurwerkvoorlichting 
aan jongeren. Bijvoorbeeld in jongerencentrum de N201

- 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. De politie treedt hier actief tegen 
op.

Zwerfvuurwerk
De gemeente vraagt u extra aandacht voor vuurwerk dat niet is afge-
gaan. Ieder jaar zien we dat bijna de helft van de vuurwerkongeluk-
ken 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 2010 samen te zorgen voor vuurwerkvrije straten.

Vernielingen
Vorig jaar waren aanzienlijk minder euro’s aan gemeentelijke eigen-
dommen vernield dan het jaar ervoor. Er hebben echter toch nog 
vernielingen van gemeentelijke eigendommen plaatsgevonden. Dit is 
onacceptabel en daarom vragen gemeente en politie u om vernielin-
gen aan eigendommen altijd te melden. Zelf treft de gemeente ook 
maatregelen. Dit jaar worden een groot aantal prullenbakken afge-
sloten met vuurwerkkleppen, tevens worden de ondergrondse contai-
ners voor het inzamelen van kunststof afgesloten. De bovengrondse 
kunststofcontainers worden verwijderd.

Supersnelrecht
De gemeente Aalsmeer hoopt op een feestelijke jaarwisseling. On-
ruststokers die zich tijdens de nieuwjaarsnacht misdragen (bijvoor-
beeld door het plegen van vernielingen) worden streng aangepakt. 
Ook wordt er hard opgetreden tegen agressief gedrag naar hulpdien-
sten. In deze gevallen wordt het supersnelrecht ingezet. Dit houdt in 
dat overtreders de kans hebben om tot hun zitting vast te zitten. 

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

controle honDenBelastinG in JanUari 2010

Bent u een baasje van een hond en heeft u uw hond nog niet aange-
geven bij de gemeentelijke belastingen? Doe dit dan snel, want per 
januari 2010 zal er een controleur namens de Gemeente Aalsmeer 
langskomen om dit te controleren. 

De Gemeente Aalsmeer heft al jaren de hondenbelasting. In het kader 
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Vlammen al gedoofd
Kleine schoor-
steenbrand
Aalsmeer - Zondag 20 decem-
ber rond zeven uur in de avond is 
de brandweer uitgerukt voor een 
schoorsteenbrand aan de Haydn-
straat. 
Het viel mee, er kwamen gelukkig 
geen metershoge vlammen uit de 
schoorsteen. 
De spuitgasten hoefden zelfs na-
genoeg niets te doen. Het vuur was 
al gedoofd. Uiteraard is wel met de 
ladder omhoog geklommen om te 
kijken of het brandje ook daadwer-
kelijk helemaal uit was. Dit bleek 
het geval.

Foto: Ronald van Doorn

Aalsmeer - De politie heeft vrijdag 
18 december rond zeven uur in de 
ochtend een 36-jarige automobilis-
te aangehouden. De vrouw was op 
de Machineweg met haar auto in de 

Fiat Punto uit 
Aalsmeer Oost 
gestolen
Aalsmeer - Vanaf de Emmastraat 
in Aalsmeer Oost is in de nacht van 
vrijdag 18 op zaterdag 19 december 
een personenauto gestolen. De au-
to waarmee het dievengilde er van-
door ging, is een groene Fiat Punto.  

sloot terecht gekomen. Zij bleek te-
veel gedronken te hebben. De be-
stuurster, woonachtig in Aalsmeer, 
verloor door de gladheid de macht 
over het stuur en kwam naast de 
weg tot stilstand. Ondanks het vroe-
ge tijdstip bleek zij bijna twee keer 
teveel alcohol op te hebben.

Dronken de 
sloot in

Watertoren niet 
open zondag!
Aalsmeer - Gewoonlijk is de water-
toren het laatste weekend geopend 
voor publiek. Het lag in de planning 
aanstaande zondag ‘derde kerstdag’ 
ook de deuren te openen. 
Door de barre weersomstandig-
heden echter is op voorhand be-
sloten niet open te gaan. Info: 06-
51094994.
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AGENDA
Muziek/Film
Donderdag 24 december:
* Kerstpianoshow, nummers op ver-
zoek, in Blitzz, Marktstraat vanaf 
21u. Iedere donderdag. Iedere vrij-
dag en zaterdag gastdj.
Zondag 27 december:
* Kindermatinee met film De Indiaan 
in Bacchus, Gerberastraat, 13.30u.
* Live muziek in Blitzz, Marktstraat 
vanaf 16u.
* Top percussionist Gerardo Rosales 
live op salsa-avond in The Beach, 
Oosteinderweg 247a vanaf 20u.
* Film Harry Potter and the half 
blood prince in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Dinsdag 29 december:
* Harry Potter filmmarathon voor 
jeugd op Bindingzolder, Haya van 
Somerenstraat, 15 tot 21.30u.
Woensdag 30 december:
* Laatste werkdag in The Beach, 
Oosteinderweg met dj Kees Mark-
man vanaf 14u.
* Laatste werkdag met dj Feigo in 
De Oude Veiling, Marktstraat van-
af 14u.
* Laatste werkdag in Blitzz, Markt-
straat met pianoshow v/a 14u.
* Laatste werkdag in de Praam, Zijd-
straat met optreden zanger Eddy 
Walsh vanaf 13u.
Zaterdag 2 januari:
* Blood, Sweat & Kiers in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 22u.
Zondag 3 januari:
* Nieuwjaarsconcert The Hucksters 
in Joppe, Weteringstraat, 19-22u.

Exposities
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kin-
derkunstzolder van Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot 
17u. 
Tot en met 3 januari:
* Etsen en prenten van Jaap Hilleni-
us in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 10 januari:
* Moderne glaskunst, bronzen beel-

den en schilderijen in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg (tegenover 
watertoren). Open: zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u. 
Zaterdag 26 december:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open van 11 tot 16u. 

Diversen
Woensdag 23 december:
* Kerstinloop op Bindingzolder van 
13.30 tot 17u. Haya van Someren-
straat 35c, Kudelstaart.
Donderdag 24 december:
* Sport- en spelinstuif voor kinde-
ren 4 t/m 12jr. in Proosdijhal, Ku-
delstaart van 9.30 tot 12u. 
* Kerstnachtmis met Wijker Koor in 
Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394. Aanvang: 21u.
Vrijdag 25 december:
* Kinderkerstfeest in Lijnbaankerk, 
Lijnbaan vanaf 15.30u.
Zondag 27 december:
* Open dag The Beach, Oosteinder-
weg 242 met sporten, kramen en 
kinderactiviteiten v/a 12u.
Maandag 28 december:
* Sport- en Spelinstuif voor kinde-
ren 4 t/m 12jr. in Proosdijhal, Ku-
delstaart van 9.30 tot 12u.
* Vrijizwemmen in De Waterlelie, 
Dreef. Schminkhoek 12-15u.
* Laatste koppelspeeavond Buurt-
ver. Oostend in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u. precies.
Dinsdag 29 december:
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd 
en Vriendschap in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
Woensdag 30 december:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Appelflappen bakken voor jeugd 
op Bindingzolder, Haya van Some-
renstraat van 15 tot 17u.
Donderdag 31 december:
* Baby- en peuter zweminstuif in De 
Waterlelie, Dreef van 9 tot 10.30u.
Maandag 1 januari:
* Nieuwjaarsduik in Oosterbad, Mr. 
Jac. Takkade om 14u.

Cursus ‘creatief schrijven’
Aalsmeer - Als het goed is, kan 
iedereen schrijven en iedere dag 
komt er wel iets op papier: Er wordt 
een boodschappenbriefje geschre-
ven of een brief, een artikel of een 
werkstuk als het scholieren betreft. 
Maar er bestaat ook creatief schrij-
ven en daarmee wordt de fantasie 
geprikkeld. Er zijn veel mensen, die 
beweren, geen fantasie te hebben, 
maar de praktijk leert dat dit heel 
erg meevalt. Dat bewijzen de cursis-
ten van Bram Landzaat, die de cur-
sus creatief schrijven begeleidt. Hij 
haalt het desnoods uit de tenen! Het 
is verrassend te zien, hoe bijvoor-
beeld uit een paar willekeurig opge-

geven woorden een verhaal of ge-
dicht kan worden geconstrueerd. 
Behalve schrijven, betekent deze 
cursus ook veel plezier hebben met 
elkaar.
Denkt u er wel eens aan om ook 
eens zo’n cursus te proberen en uw 
fantasie te prikkelen ? Grijp dan de 
volgende mogelijkheid aan: In het 
voorjaar van 2010 start weer een se-
rie van zeven lessen, van maandag 
11 januari  tot en met 21 april. De 
cursus wordt gegeven in wijksteun-
punt Meander in de Clematisstraat 
20 en de kosten voor deze cursus 
bedragen 42 euro. Opgeven kan via 
0297-323138.

Filmavond 27 december
‘Harry Potter and the half 
blood prince  in Bacchus
Aalsmeer - De film  ‘Harry Potter 
and the half-blood prince’ wordt 
op zondag 27 december gedraaid 
in cultureel café Bacchus. De hor-
monen gieren door de lijven van de 
Zweinstein-studenten in Harry Pot-
ter and the Half-Blood Prince. Dat 
geldt niet alleen voor de inmiddels 
16-jarige titelheld en zijn naaste 
vrienden: er wordt alom gegluurd, 
gelonkt en geposeerd. Het univer-
sum van Potter is opnieuw duister-
der, met serieuze ‘politieke’ com-
plotten en hun vernietigende ef-
fecten op de realiteit. De toverleer-
lingen – Potter cum suis voorop – 
doen er beter aan hun ogen open te 
houden. Een medestudent blijkt met 
iets heel anders bezig dan meisjes 
en hun ontluikende seksualiteit. De 

kernvraag is weer wie wel en niet te 
vertrouwen is, maar de bestaande 
goed-kwaadtegenstellingen wor-
den verder uitgediept. Persoonlijke 
motivaties als ijdelheid, frustratie en 
jaloezie stuwen het verhaal eerder 
voort dan het gepresenteerde mys-
terie. 
Regisseur David Yates combineert 
die twee uitersten met veel flair. 
Flashbacks hebben een prachti-
ge, simpele vorm: een scheut zwar-
te inkt in water neemt langzaam de 
vorm aan van een stad. Als het in 
de tweede helft van de 153 minuten 
durende film echt fout gaat, gaat het 
ook práchtig fout. De film begint om 
21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur, 
in Bacchus in de Gerberastraat. De 
toegangsprijs bedraagt 3,50 euro.

Boven: Elise van Kooten: Koek-en-zopie voor de watertoren.
Onder: Dick Kootstra: de Watertoren bij nacht.

In Kaartenbak van KCA:
Watertoren inspiratiebron 
voor creatief Aalsmeer
Aalsmeer - Het allereerste artikel-
tje dat op 18 december 2008 in ver-
band met het Kaartenbak project 
in de Nieuwe Meerbode verscheen 
ging over een  ijslandschap met 
schaatsers op de Grote Poel bij de 
watertoren. Een olieverfje geschil-
derd door H. Ravesloot. Nu pre-
cies een jaar later weer een afbeel-
ding van zo’n landschap in de Kaar-
tenbak, dit keer van Elise Hoogen-
doorn-van Kooten. Het is de afbeel-
ding van een werk dat zij in 1985 
maakte.  
Een schilderij in de breedte van de 
Westeinderplassen met een koek-
en- zopie tent, met op de achter-
grond, zeer robuust aanwezig: de 
watertoren. Elise werd geïnspireerd 
door de schilder Andreas Schelf-
hout. Deze romantische Haagse 
schilder (1787-1870, een voorloper 

van de Haagse school) staat bekend 
om zijn Hollandse ijsgezichten. Dit 
Aalsmeerse schaatstafereel van Eli-
se van Kooten doet direct aan vo-
rig jaar denken, wat werd er toen 
ook heerlijk geschaatst op de West-
einderplassen. Zou het dit jaar ook 
weer gaan lukken?
En dan steeds opnieuw weer die 
watertoren in de Kaartenbak. Dit 
meest karakteristieke bouwwerk 
van Aalsmeer, ontworpen door Ir. 
Sangster in Art-Deco stijl, is  heel 
duidelijk een niet aflatende inspira-
tiebron voor creatief Aalsmeer. Een 
voorbeeld hiervan is de afbeelding 
van het verfwerkstukje ‘de Waterto-
ren bij nacht’ van Dick Kootstra, dat 
te zien is op de Kaartenbak-website.
Voor meer informatie over de Kaar-
tenbak in het Oude Raadhuis: zie 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl. Heerlijk dansen in The Beach

Zondag salsa live edition 
met Gerardo Rosales
Aalsmeer - Een aantal keer per jaar 
pakt The Beach flink uit met haar 
speciale salsa live editions. Op zon-
dag 27 december staat weer zo´n 
heerlijk avondje dansen op live mu-
ziek op het programma. Veelal wordt 
de muziek verzorgd door een dj, wat 
eigenlijk jammer is, want live muziek 
geeft een geweldige extra dimensie 
aan het dansen en aan de sfeer van 
een danszaal. En reken maar dat je 
er energie van krijgt! 
Aan de voet van de beachvolley-
bal-velden zal ruimte worden ge-
maakt voor een podium, een bar 
en een ruime dansvloer. Dit keer zal 
niemand minder dan de internatio-
naal bekende toppercussionist Ge-
rardo Rosales zijn muziek ten geho-
re brengen. Met recht een eer, aan-
gezien hij de afgelopen tijd in Vene-
zuela verbleef om daar zijn muzika-
le carrière de impuls te geven die 
het verdient. Daar speelt hij met de 
internationale top zoals Bobby Va-
lentin en Jimmy Bosch en wordt hij 
door zijn muzikaliteit gezien als een 
ware volksheld. Gerardo zal op zon-

dag 27 december met zijn Neder-
landse delegatie `Our Latin Groove` 
zijn interpretatie geven van wat 
Salsa is. Dus veel Salsa dura, latin 
grooves en descargas! 
Dj Bas zal voor het nodige tegen-
wicht gaan zorgen en losgaan op 
de meest melodieuze merengues 
en de lekkerste bachatas, afgewis-
seld uiteraard met de salsahits van 
nu, toen en weleer. Het feest begint 
om 20.00 uur en start met een work-
shop bachata. De entree bedraagt 
12,50 euro in de voorverkoop en 15 
euro aan de deur.

Gratis proeflessen 
Spreekt salsa je aan, maar beheers 
je de basispassen nog niet, kom dan 
naar de gratis proefles tijdens The 
Beach Open(dag) die ook op zon-
dag 27 december plaatsvindt. Aan-
vang van de proeflessen is rond 
16.00 uur. De open dag is gratis toe-
gankelijk en begint om 12.00 uur! 
Voor meer informatie surf naar www.
beach.nl of kom langs in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a.

Thema: ‘Over de grens’
Gedichtendag in Bacchus
Aalsmeer - Gedichtendag is hét po-
eziefeest van Nederland en Vlaan-
deren. Op 28 januari staat de poëzie 
centraal. Kranten, tijdschriften, in-
ternet, radio en televisie gonzen die 
dag iets poëtischer. Scholen, biblio-
theken, boekhandels, bedrijven en 
particulieren organiseren verschil-
lende activiteiten: Voordrachten, le-
zingen, tentoonstellingen, poëzie-
wandelingen en schrijfwedstrijden.
Het thema van deze elfde Gedich-
tendag is ‘Over de grens’. Poëzie is 
voortdurend in beweging en over-
schrijdt daarmee regelmatig een 
grens. Zijn er wel grenzen te stellen 
aan poëzie? Aan de vorm, de stijl, 
de inhoud of de presentatie ervan? 

Moet het rijmen, kan het over actu-
aliteit gaan of over politiek? Wie of 
wat bepaalt de grenzen aan de poë-
zie eigenlijk? Dichters uit Aalsmeer 
en omgeving krijgen donderdag-
avond 28 januari de gelegenheid om 
hun interpretatie van dit thema ten 
gehore te brengen in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. 

Voor deelname kan via e-mail con-
tact opgenomen worden met cor-
rie_deboer@zonnet.nl. Iedereen die 
van deze poëtische avond getuige 
wil zijn, is van harte welkom op don-
derdag 28 januari 2010 in Bacchus 
vanaf 20.00 uur. De toegang is gra-
tis.

Rabobank steunt boek, cd en dvd
Muzikaalsmeer groeiende
Aalsmeer - Sinds augustus 2008 
bestaat de stichting muzikaalsmeer. 
De stichting stelt zich ten doel om 60 
jaar Aalsmeerse muziekgeschiede-
nis vast te leggen. Dat in Aalsmeer 
heel wat muzikanten op allerlei ge-
bieden te vinden zijn, behoeft geen 
uitleg. Van rock tot klassiek, van jo-
delaars tot songfestivaldeelnemers, 
van cello tot wasbord, een breed 
muzikaal aanbod is er altijd geweest 
en nog steeds volop te vinden. 
Op de site www.muzikaalsmeer kan 
een ieder die zich met muziek be-
zig houd, aanmelden door een aan-
tal gegevens in te vullen en bij voor-
keur foto’s toe te voegen. Inmid-
dels is de site al behoorlijk gegroeid, 
maar er ontbreken nog enkelen. 
Daarom nogmaals een oproep aan 
een ieder, meld je aan, stuur foto’s, 
help mee het overzicht zo compleet 
mogelijk te maken. Het is dus be-

langrijk dat het basismateriaal zo 
compleet mogelijk is. Ken  je ie-
mand, mis je nog iemand of ben je 
zelf zo iemand, meld je aan of geef 
het door! Met name de jongere ge-
neratie ontbreekt nog op de site. En 
als je er niet op staat, maak je ook 
weinig kans in het boek vermeld te 
gaan worden. Materiaal is ook van 
harte welkom, foto’s, elpees, knip-
sels, de accordeon van ome Jan, al-
les is welkom

De stichting is gestart met onder-
zoek en interviews, want het uitein-
delijke doel is een boek uit te ge-
ven met de muziekgeschiedenis van 
Aalsmeer, compleet met cd en dvd. 
De Rabobank heeft in deze een fi-
nanciële toezegging gedaan. Voor 
meer informatie en vragen  kan ge-
maild worden naar info@muzi-
kaalsmeer.nl

Buurtvereniging Hornmeer
Winst voor Rijk en Theo 
bij koppelklaverjassen
Aalsmeer - Het koppelklaver-
jaskampioenschap afgelopen vrij-
dag 18 december bij buurtvereni-
ging Hornmeer is gewonnen door 
Rijk van Egdom en de enige over-
gebleven zangvogel, die niet naar 
het warme zuiden is vertrokken, 
Theo Nagtegaal. Het koppel behaal-
de 5122 punten. Het was een strijd 
op zeer hoog niveau. Met weer een 
volle zaal, die in kerstsfeer was om-
getoverd. Ook een aantal nieuwe 
kaarters heeft zich aangemeld en 
dat geeft toch wel aan dat de buurt-
vereniging leeft. Opvallend is toch 
wel dat de dames een beetje achter-

blijven bij de heren. En dat is geen 
goed teken. Er is al geopperd om op 
de zaterdag een bijscholing cursus 
te geven, maar dat viel niet in goe-
de aarde! Op twee zijn Jaap Combe 
en Piet van Zijverden geëindigd met 
5109 punten en op drie Miep Bloe-
men en Klaas van Berkel met 4918 
punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Ans Doeswijk en Wil ter 
Horst met 3862 punten. De eerst-
volgende kaartavond is woensdag 
30 december in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3 vanaf 20.00 
uur. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma.

Kerstborrel, laatste werkdag 
party en nieuwjaar in Praam
Aalsmeer - Danscafé de Praam in 
de Zijdstraat is tweede kerstdag, za-
terdag 26 december, vanaf 22.00 uur 
geopend voor een gezellige kerst-
borrel. Op woensdag 30 decem-
ber organiseert de Praam al weer 
voor de negentiende keer de laatste 
werkdag party met optredens van 
zanger Eddy Walsh en de dj’s Elmar 
en Marco. Het feest begint om 13.00 
uur.  Wie niet in de rij wil staan, kan  
een voorrangskaart halen aan de 

bar. Deze kost 5 euro, maar bij bin-
nenkomst wordt dit bedrag terug 
gegeven. Nieuw dit jaar is de nieu-
we rookruimte. Hij is nog niet hele-
maal klaar, maar kan wel gebruikt 
worden. 
Zaterdag 1 januari zijn alle vaste be-
zoekers vanaf 22.00 uur uitgeno-
digd om op het nieuwe jaar te ko-
men proosten met achter de draai-
tafels natuurlijk weer de gezelligste 
dj’s van de Praam.

Nederlandse jazz giganten brengen 
Bacchus publiek in vervoering
Aalsmeer - Vijf absolute top-
pers van de Nederlandse Jazz, Si-
mon Rigter (tenorsax), Ruud Breuls 
(trompet), Karel Boehlee (piano), 
Jos Machtel (bas) en Marcel Serie-
se (drums) waren afgelopen zater-
dag 19 december door KCA gestrikt 
voor een prachtig jazzconcert. Het 
Ruud Breuls en Simon Rigter Quin-
tet brengt een geheel eigen reper-
toire in de traditie van de hardbop, 
waarin naast een enkele traditional, 
zoals Stella by Starlight, composities 
van Karel Boehlee de overhand heb-
ben. Ruud en Simon wisten elkaar 
te inspireren en de goede luisteraar 
kon in de solo van Ruud Breuls zijn 
liefde voor trompettist Freddie Hub-
bard horen. Karel Boehlee wisselde 
lyrisch pianospel af met onnavolg-
baar complexe solo’s om vervolgens 
terug te keren naar swingend en rit-
misch sterke begeleiding van de an-
dere muzikanten. Kortom, het was 
weer een topavond in Bacchus. Een 
groter contrast was deze zaterdag 

niet denkbaar. Hier stond een kwin-
tet dat op 12 juli dit jaar nog voor 
een volle zaal op North Sea Jazz had 
gespeeld slechts voor een handvol 
Aalsmeerders de sterren van de he-
mel te spelen. Aalsmeer en cultuur 
zijn blijkbaar twee niet te verenigen 
zaken. Op zaterdag 2 januari houdt 
Bacchus een nieuwjaarsreceptie en 
deze wordt opgeluisterd met een 
optreden van de band Blood, Sweat 
& Kiers. Kijk ook op www.cultureel-
cafebacchus.nl en word lid van de 
Bacchus nieuwsbrief.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Info: www.stagemusic.nl

FIJNE KERSTDAGEN!
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Aalsmeerse Tabitha Dekkers viert kerst 
met allerarmsten in de Filippijnen
Aalsmeer - Sinds tien jaar werkt 
Tabitha Dekkers-Cavan in een slop-
penwijk van de op een na grootste 
stad van de Filippijnen: Cebu. Deze 
stad staat in het bijzonder in de be-
langstelling van de gemeente Haar-
lemmermeer, die ook al geduren-
de een aantal jaren een stedenband 
onderhoudt. Regelmatig komen jon-
ge mensen uit deze stad en omge-
ving om getraind te worden in aller-
lei bekwaamheden, die voor Neder-
landse jongeren heel gewoon zijn. 
Tabitha, haar man Abner en haar 
team zijn vooral gefocust om de le-
vensstandaard van de allerarmsten, 
die in de sloppen wonen, te verho-
gen. Zij doen dat door kinderen de 
gelegenheid te geven om naar de 
basisschool te gaan, maar ook gaan 
al jongeren van wie de ouders vaak 
niet kunnen lezen of schrijven naar 
highschool en zelfs de universiteit. 
Een heel andere activiteit is om de 
allerarmsten te bezoeken en te be-
moedigen in de krotten, waarin ze 
wonen. Zieken, hongerigen en soms 
stervenden wordt hulp geboden in 
hun nood. Zij heeft ervoor gekozen 

om deze mensen te dienen en waar 
het kan te helpen in hun concrete 
noden.

Kleding en voedsel
Binnenkort worden een aantal 
kerstfeesten georganiseerd. Eerst 
voor circa 200 straatslapers, dus 
voor ouderen en kinderen, die zelfs 
geen krot hebben om ’s nachts hun 
hoofd neer te leggen. Zij bescher-
men zich tegen regen en wind door 
onder een brug over een stinken-
de rivier hun  plekje in te nemen. In 
een badgelegenheid wordt aan de-
ze mensen de gelegenheid gegeven 
zich te douchen met zeep. Daarna 
krijgen ze allemaal nieuwe slippers, 
shorts, een t-shirt, nieuwe cap (pet) 
en een voedselpakket.
De kroon op de dag is een geza-
menlijke maaltijd. Tijdens het eten 
horen deze armsten van de armen 
het kerstevangelie en worden be-
moedigd met mooie muziek, drama 
en andere creatieve uitingen. 
Vorige jaren stroomden de tranen 
van geluk over de gezichten van de-
ze groep.

Feestelijke bijeenkomst
Een paar dagen er na mogen alle 
mensen uit de sloppen, die deel zijn 
van de christelijke gemeenschap 

die in de afgelopen tien jaren is ont-
staan, andere mensen uitnodigen 
voor een gezamenlijke kerstviering. 
Dit betekent, dat dan zo’n 1.000 
mensen, ouderen en kinderen, wor-
den getrakteerd op een kerstdiner. 
Ook dan wordt er inhoud gegeven 
aan deze feestelijke bijeenkomst 
door optredens van een band, het 
uitspreken van een bemoedigende 
kerstboodschap, het opvoeren van 
een dramastuk en het verstrekken 
van een voedselpakket. 
Heel veel mensen worden er op die 
manier gezegend. Dit alles gebeurt 
niet met hoop op een witte kerst, 
want de temperatuur zal rond de 
kerstdagen circa 35 graden en in de 
kerstnacht ongeveer 25 graden zijn.

Giften welkom
Uiteraard kost een en ander ook in 
de Filippijnen heel wat geld. Voor de 
financiën is Tabitha en haar team 
afhankelijk van giften met name uit 
Nederland. Soms wordt erin voor-
zien door een gift van zomaar er-
gens uit de wereld, maar altijd moe-
ten ze maar erop vertrouwen, dat 
het geld voor deze kerstacties er 
wel weer komen zal. Als iedereen de 
komende dagen eens na gaat den-
ken of de uitgaven afgelopen jaar 
wel verantwoord zijn geweest, is 
het goed om ook eens aan de men-
sen te denken, die hun leven heb-
ben toegewijd aan de zwaksten van 
de wereldbevolking. U kunt meehel-
pen door een bedrag over te ma-
ken naar Stichting GA, bankreke-
ningnummer 3001 80 195 met ver-
melding: Voor kerstviering sloppen-
wijk Cebu.      

Kerst gala op Westplas Mavo
Aalsmeer - Winterse kou, verse 
sneeuw, de rode loper voor de in-
gang, het schoolgebouw in opper-
ste kerstsfeer getooid en boven-
al examenkandidaten in schitteren-
de kerstgala kleding, waren het de-
cor van een fantastisch feest op de 
Westplas Mavo afgelopen donder-
dag 17 december. De eerste afspra-
ken bij de plaatselijke kapsalons 
waren al weken terug gemaakt, alle 
leerlingen waren gekleed in topgala 
kostuums of oogverblindende, met 
zorg uitgekozen jurken. De limousi-
nes reden af en aan om de leerlin-
gen in passende stijl  het gala on-
der te dompelen. De actieve ouder-
raad van de Westplas Mavo zorg-
de ervoor dat de aula omgetoverd 
was in een sfeervol restaurant. Na 
het openingswoord van de cere-
moniemeester en het voorgerecht 
werd de dansvloer opgewarmd met 
een Engelse wals. Om goed voor-
bereid op de vloer te kunnen ver-
schijnen, stonden de lessen gym-

nastiek de afgelopen weken in het 
teken van stijldansen. Dit was goed 
te merken, vol enthousiasme dans-
ten de Westplas examenkandidaten 
zich door het gala heen. Een verras-
send hoogtepunt was de professio-
nele demonstratie van de speciaal 
uit New York overgevlogen topat-
tractie, de charmante danseres Jo-
jo en haar partner Ringo. Op onna-
volgbare wijze lieten zij zien hoe de 
dans zich tot een bovenmenselijk ni-
veau kan ontwikkelen. De leerlingen 
en ook het personeel van de West-
plas werden hierdoor  zo geïnspi-
reerd dat er gedanst werd tot mid-
dernacht. Voor velen werden de ho-
ge hakken te veel van het goede en 
moesten de panty’s het contact met 
de vloer overnemen.  Met een heer-
lijk voldaan gevoel verlieten de leer-
lingen van de Westplas Mavo hun 
school. Het met sneeuw omarmde 
kerstgala zal genoteerd worden als 
één van de hoogtepunten van 2009 
op de Westplas Mavo.

Dierenbescherming: Aandacht 
voor dieren in de winterkou
Aalsmeer - De buiten levende 
dieren worden in een vorstperio-
de geconfronteerd met verminder-
de voedselvoorraden en bevroren 
waterbronnen waardoor het moei-
lijker voor hen wordt om te overle-
ven. Hieronder volgt een aantal tips 
om buitendieren, indien nodig, ex-
tra verzorging te geven. Laat gezon-
de egels vooral met rust. Alleen zie-
ke of zwakke dieren kunt u verzor-
gen en/of bijvoeren. Geef in ieder 
geval nooit melk te drinken, alleen 
water op een lage schaal. U kunt ze 
bijvoeren met bijvoorbeeld een blik-
je kattenvoer, meelwormen of bruin 
brood en fruit. Zieke, aangereden 
of moederloze egeljongen moeten 
naar een egelasiel. U moet wel zeker 
weten dat er geen moederegel meer 
in de buurt is! In twijfelgevallen kunt 
u www.egelopvang.nl raadplegen. 
Vogels moet u nooit voer geven 
waarin zout is verwerkt. Hierdoor 
kan uitdroging optreden die onvol-
doende met vocht kan worden ge-
compenseerd. Ook margarine is uit 
den boze, omdat het laxerend werkt. 
Kaas moet u zonder het schadelij-
ke plastic randje voeren. Laat no-
ten, broodkruimels en kaas ach-
ter op een voederplank die onbe-
reikbaar is voor natuurlijke vijanden 
van vogels. Ook drinkwater mag niet 
ontbreken op een voederplaats. Dek 
het water tijdens een strenge win-
ter wel af met een stuk gaas, zodat 
de vogels niet kunnen gaan badde-
ren en dus niet kunnen bevriezen. 
Vetbollen voor vogels zijn te koop 
in de supermarkt en dierenwinkels, 
maar u kunt ze ook makkelijk zelf 
maken. Vermeng zaden (zonne-
pitten, maanzaad en hennepzaad) 
met broodkruim en gesmolten reu-
zel. Laat het stollen en stop het in 
een netje, knoop het dicht en hang 
het buiten in een struik of aan de 
voederplank op. Op het water over-
nachtende vogels kunnen ‘s nachts 
(en bij strenge vorst overdag) vast-
vriezen aan het ijs. Probeer ze nooit 
van het ijs los te trekken, maar pro-
beer ze met een stukje ijs rondom 
hun lichaam of poten voorzichtig los 
te maken. Breng ter voorkoming van 
het vastvriezen een strolaag rond 
wakken op het ijs aan. Zorg ervoor 
dat uw vijver niet bevriest, zodat kik-
kers en vissen zuurstof kunnen krij-
gen. Hak het ijs niet aan stukken en 
gooi geen kokend water op het ijs, 
hierdoor kunnen de vijverbewoners 
gewond raken. Hark takken en bla-
deren uit de tuin de perken in, ruim 
ze niet op. Allerlei dieren kunnen 
zich onder de bladeren verschui-
len tijdens de winter. Hobbydieren 

(pony’s, paarden, geiten, schapen, 
koeien etc.,die bij wijze van hobby 
worden gehouden) die buiten wor-
den gehouden, zijn bestand tegen 
de winter zolang ze voldoende voer 
van de juiste kwaliteit krijgen. Voer 
is de brandstof voor de ‘kachel’ en 
als het koud is moet die nu eenmaal 
harder branden. Een andere har-
de voorwaarde is drinkwater. Voor-
al als het vriest moet dat dagelijks 
vers aangevoerd worden. Sommi-
ge mensen denken dat vers drink-
water niet nodig is als er sneeuw 
ligt, maar dat is niet waar. Een jong 
rund drinkt zo’n 25 liter water per 
dag, dus dan heb je het over 25 ki-
lo sneeuw! En natuurlijk is een plek 
om te schuilen tegen koude wind en 
regen onontbeerlijk. Kou is voor de 
meeste landbouwdieren geen pro-
bleem, mits ze ook in de nazomer 
en de herfst buiten hebben gestaan. 
Dan hebben ze immers een dikke 
wintervacht. Die isoleert zo goed, 
daar kan geen winterjas tegenop. 
Als dieren enkele dagen zonder wa-
ter zitten, zullen ze aan het ijs gaan 
likken. Schapen drinken in de winter 
weliswaar minder water, maar heb-
ben toch ook voldoende water no-
dig. Paarden ontwikkelen voor de 
winterperiode een wintervacht en 
kunnen dus best tegen wat kou. Als 
ze geschoren worden, is een deken 
noodzakelijk om ze te beschermen 
tegen de kou. Verder moeten paar-
den, als ze buiten lopen, voldoen-
de voedsel (ruwvoer) en vers wa-
ter hebben en moeten ze voldoen-
de beschutting kunnen vinden te-
gen wind en regen. Te veel borste-
len is niet verstandig, omdat dan de 
bescherming van de wintervacht af 
kan nemen. Kippen, tenslotte, heb-
ben altijd wel behoefte aan fris-
se lucht, maar ze moeten ook naar 
binnen kunnen. Het verenpak van 
kippen kan wel tegen een buitje, 
maar ze moeten niet uren in de re-
gen zitten. En ook voor kippen geldt: 
ruim voeren.  Dieren in de kou zijn 
echt niet zielig. Het is voor de die-
ren goed om een afdak te hebben, 
maar het is wettelijk niet verplicht. 
De Dierenbescherming eist wel een 
goede verzorging en een droge lig-
plaats. U moet alarm slaan  als die-
ren er slecht uitzien, zeer mager zijn 
of ziek lijken, als dieren geen enke-
le droge ligplek hebben, ook niet 
achter in het land en als aan ijs in 
de drinkbak gelikt is, wat wijst op 
dorst. Noteer in alle gevallen nauw-
keurig de locatie en neem contact 
op met het Meldnummer dierenmis-
handeling, telefoonnummer 0900-
2021210. 

De eenden en meerkoetjes bij het gemeentehuis lusten graag een broodje. Bij 
het zien van mensen wordt gelijk aan eten gedacht. Massaal worden ‘sprintjes’ 
genomen om er vooral bij te zij! Foto: Jacqueline Kristelijn.

Molenplein: Gezelligste 
plein van de kerstmarkt
Ook dit jaar was het op de kerst-
markt in de Zijdstraat een gezellige 
drukte. Gezellige kramen met van 
allerlei dingen die te maken hadden 
met kerst. De loop, zoals dat door 
de winkeliers wordt genoemd, zat er 
al snel in, hoewel het voorste deel 
(kant Hema en Blokker) vaak meer 
aandacht krijgt dan het achterste 
deel van de Zijdstraat. 
De winkeliers proberen hier al een 
hele tijd verandering in te brengen 
en het winkelend publiek ook naar 
het achterste deel van de Zijdstraat 
te ‘lokken’. Dit kan bijvoorbeeld door 
een leuke attractie neer te zetten of 
een kraam met een geweldige aan-
bieding die niemand wil missen. 
Ook het Molenplein, dat in dit deel 
van de Zijdstraat ligt, zou misschien 
mooi versierd een aandachtstrekker 
kunnen zijn. 
En dit is waar ik mij de afgelopen 
kerstmarkt bijzonder over heb ver-
baasd: Zoals ieder jaar is ook nu 
weer aan Korenmolen De Leeuw ge-
vraagd of de molen open kan zijn en 
kan draaien van 14.00 tot 21.00 uur. 
Natuurlijk willen we als Stichting 
aan dit gezellige evenement mee-
werken en is er ‘ja’ gezegd. Dit be-
tekent wel dat er één (en nog liever 
twee) molenaars gevonden moeten 
worden die op een doordeweekse 
dag willen ‘komen draaien’. Want 
beste mensen, het molenaar-zijn is 
geen betaalde baan zoals misschien 
velen van u nog denken. 
De meeste molenaars zijn vrijwilli-
gers die dit werk naast een betaalde 
(meestal full-time) baan doen. Voor 
extra evenementen op een doorde-
weekse dag zal dus door een vrijwil-
liger bij ‘de baas’ een vrije dag moe-
ten worden genomen. Dit geldt ook 
voor de vrijwilligers die het winkeltje 
bemensen, etc. Maar we doen dat 
graag en met het vooruitzicht op een 

gezellige dag, lukt het ook meest-
al aan de vraag van de winkeliers-
vereniging te voldoen en op evene-
menten de molen open te laten zijn 
én te laten draaien. Maar was het nu 
wel zo gezellig op het Molenplein? 
Hebt u het gezien? Of bent u er ook 
in allerijl langs gesneld? De vrijwil-
ligers van de molen zijn teleurge-
steld dat er helemaal niets was ge-
daan om het Molenplein gezellig te 
krijgen, maar dat zelfs werd toege-
staan om op deze dag hier auto’s te 
parkeren! Tot recht voor de deur van 
de molen nota bene. 
Wat jammer van deze gemiste kans! 
Natuurlijk is de molen open geweest 
en hebben de molenaars zich op een 
spekgladde stelling gewaagd om de 
wieken te laten draaien. Natuurlijk 
hebben we iedereen die dat wilde 
naar het toilet laten gaan, en natuur-
lijk hebben we een marktkoopman 
van stroom voorzien. Maar we heb-
ben wel de hele dag gekeken naar 
de achterkant van een marktkraam 
en de auto’s voor onze deur, kortom 
een vreselijk ongezellig Molenplein. 
’s Avonds trad het prachtig zingen-
de dameskoor Davanti op in de 
Zijdstraat en begrijpelijk niet tussen 
de geparkeerde auto’s op het Mo-
lenplein. Hoe gezellig het had kun-
nen zijn? Misschien is het een idee 
om nu al na te denken over hoe dit 
plein tijdens de Kerstmarkt 2010 hét 
plein kan worden iedereen naar toe 
wil. Misschien wil de winkeliersver-
eniging wel een prijsvraag uitschrij-
ven voor het beste idee! Ik denk dat 
de vrijwilligers van de Stichting Ko-
renmolen De Leeuw graag aan een 
dergelijk initiatief medewerking wil-
len verlenen. 

Jan Ran, secretaris Stichting Ko-
renmolen De Leeuw (janran@
xs4all.nl)

ingezonden

Kerst met Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Diverse programma-
makers bij Radio Aalsmeer hebben 
aangegeven dat zij beide kerstda-
gen willen proberen de luisteraars 
aangenaam bezig te houden en dat 
betekent dat er op vrijdag 25 de-
cember vanaf 12.00 uur presentato-
ren in de studio aanwezig zullen zijn 
om een middagvullend liveprogram-
ma te presenteren en waar de luis-
teraar, indien gewenst, actief aan 
mee kan doen. Bijvoorbeeld door 
een muziekje aan te vragen of een 
‘vergeten’ kerstgroet te doen. Op za-
terdag 26 december zijn de presen-

tatoren al vanaf 09.00 uur aanwe-
zig met een programma vol afwisse-
ling voor kinderen, liefhebbers van 
gospelmuziek en ouderen tot aan de 
klok van 13.00 uur. Daarna zal het 
lichte populaire genre de boventoon 
voeren. 
Redenen voldoende om gedurende 
de kerstdagen af te stemmen op Ra-
dio Aalsmeer (99.0 MHz op de ka-
bel en 105.9 MHz ) temeer omdat de 
zender in de laatste weken van het 
jaar zo’n beetje non-stop in de lucht 
is. Het telefoonnummer van Radio 
Aalsmeer is 0297-325858. 

Berlijnse kinderen in Aalsmeer
Aalsmeer - Ook dit jaar komen 
via Europa Kinderhulp weer Ber-
lijnse kinderen naar Nederland om 
een onbezorgde kerst te vieren. In 
Aalsmeer zijn afgelopen maandag-
morgen vijftien kinderen uit de bus 
gestapt. 
Zij werden verwelkomd door gast-
ouders, medewerkers van Euro-
pa Kinderhulp en medewerkers van 
Chimpie Champ. Ook de kerstman 
maakt zijn opwachting. De kinderen 
worden dit jaar extra verrast. Dank-

zij een bijdrage van het Meerlan-
denfonds kan de stichting de kinde-
ren een nieuwe winterjas en nieu-
we winterschoenen geven. Voor het 
komende jaar is Europa Kinderhulp 
nog op zoek naar gastouders en 
sponsors, zodat nog meer kinderen 
van een onbezorgde vakantie kun-
nen genieten.  Kijk voor meer infor-
matie op www.europakinderhulp.nl 
of bel of mail met Lucy Claessen, tel. 
0297-268775 en lucyenron@kpn-
mail.nl.

Kooijman wint 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Tijdens de laatste speel-
avond van buurtvereniging Oostend 
op 3 december was K. Kooijman te 
sterk voor iedereen en behaalde 
maar liefst 5773 punten. De tweede 
plek was voor H. van der Stroom met 

5156 punten op drie J. de Nooij met 
5090 punten. De poedelprijs mocht 
mevrouw A. van der Stroom in ont-
vangst nemen met 3238 punten.
De volgende speelavond is in het 
nieuwe jaar en wel op 14 Januari 
en wordt als vanouds gehouden in 
het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. De aanvang is 20.00 uur pre-
cies en de zaal gaat open om 19.30 
uur.
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KIKA Beren, kraampjes in sport 
tijdens The Beach Open
Aalsmeer - Op zondag 27 de-
cember is het tijd voor The Beach 
Open(dag). The Beach opent na-
melijk op deze dag haar deuren 
voor een heerlijk dagje strand mid-
den in de winter. Tijdens deze dag 
wordt onder meer The Beach Chal-
lenge gespeeld. Hierbij komen twee 
beachvolleybal landenteams in Da-
vis-Cup verband tegen elkaar uit. 
Naast het kijken naar beachvolley-
bal op topniveau, kunnen jong en 
oud deze dag gratis kennismaken 
met de verschillende sporten en ac-
tiviteiten die in The Beach georgani-
seerd worden. Denk hierbij aan de-
monstraties en clinics beachvolley-
bal, zumba, kick & punch, fitness en 
salsa. Verder zijn er tal van kraam-

pjes en stands en is er een kidsplein 
ingericht waar de kids zich uitste-
kend kunnen vermaken. Tijdens The 
Beach Open(dag) is er ook aandacht 
voor KIKA. Zo wordt er tijdens deze 
dag een loterij georganiseerd, waar-
van een deel van de opbrengst gaat 
naar KIKA. Daarnaast zijn er in de 
aanloop van The Beach Open(dag) 
al KIKA beren te koop in The Beach 
en Restaurant Het Strandpaviljoen. 
De opbrengst van de verkoop van 
deze beren gaat geheel naar KI-
KA en er zijn inmiddels al veel be-
ren verkocht. The Beach Open(dag) 
op 27 december begint om 12.00 
uur en de entree is gratis! Surf voor 
meer informatie en het programma 
naar: www.beach.nl.

Nieuwe kaart ’t Holland Huys 
Aalsmeer - Het zijn de koude da-
gen voor de kerst. Dit betekent dat 
het winterseizoen er weer aan zit te 
komen. Zo ook in ’t Holland Huys. 
Dit viert het eetcafé in de Zijdstraat 
traditiegetrouw met een vernieuw-
de kaart. Er zijn allerlei verschillende 
wintergerechten op de kaart gezet. 
Ook zijn alle stamppotten er weer, 
uiteraard met de welbekende bal of 
worst en het lekkere kuiltje met jus. 
Alle gerechten hebben een speci-

ale naam gekregen. Deze naam is 
een leuk gezegde of titel van een 
boek dat door een bekende schrij-
ver of schrijfster is geschreven. Wat 
te denken van ‘Ik heb vaker met dat 
balletje gehakt’ of ‘Sjakie en de cho-
colade fabriek’. Nieuwsgierig? Naast 
verschillende nieuwe gerechten zijn 
natuurlijk de toppers niet van de 
kaart gehaald. De medewerkers van 
’t Holland Huys heten iedereen van 
harte welkom.

Pro-Wave Fitnesscenter al drie 
jaar een begrip in Aalsmeer!
Aalsmeer - Op 1 december 2009 
bestond Pro-Wave Fitnesscenter in 
The Beach in Aalsmeer precies drie 
jaar. Sinds de opening in 2006 heb-
ben vele Aalsmeerders, maar ook 
mensen van daarbuiten, de weg 
naar het sportcentrum al gevonden. 
Sterker nog, de naam Pro-Wave Fit-
nesscenter is inmiddels uitgegroeid 
tot een begrip in Aalsmeer! Vol-
gens de eigenaren, Hein Macnack 
en Mervyn Sodeike, is het succes 
van Pro-Wave makkelijk te verkla-
ren: “Wij zijn een kleinschalig, maar 
vooral laagdrempelig fitnesscen-
trum, waar de sfeer heel belang-
rijk is. Vanaf de opening van ons fit-
nesscentrum bestaat bij ons de mo-
gelijkheid om aan kracht- en car-
diotraining te doen. Wij doen heel 
erg ons best om onze leden hierbij 
zoveel mogelijk op de juiste manier 
te begeleiden. Wij maken trainings-
schema’s op basis van de individu-
ele wensen en letten op de correcte 
uitvoering van de oefeningen. Daar-
naast zullen we het niet nalaten om 
onze leden met een kleine peptalk te 
motiveren wanneer wij denken dat 
dat nodig is!” Sinds een jaar wor-
den er bij Pro-Wave Fitnesscenter 
ook groepslessen gegeven. Je moet 
dan denken aan lessen als indoor-
cycling, bodyshape, steps en nog 
veel meer. Vooral de lessen Kick ‘n’ 

Punch worden erg druk bezocht. Dit 
zijn eigenlijk gewoon (kick-)boks-
lessen, maar dan zonder lichamelijk 
contact. “We zijn van plan om in de 
toekomst de groepslessen nog ver-
der uit te breiden en daarvoor letten 
we zoveel mogelijk op de nieuwste 
trends op dit gebied. Nieuwe les-
vormen worden in ieder geval altijd 
op onze website aangekondigd en 
ook via diverse andere media”, al-
dus één van de twee eigenaren. Wat 
óók bijgedragen heeft aan de snel-
le groei van Pro-Wave Fitnesscen-
ter is het feit dat zeer overzichtelij-
ke en eenvoudige abonnementsvor-
men gehanteerd worden: “Men kan 
bij ons alleen maar een abonnement 
sluiten voor onbeperkt en all-in trai-
nen. Als lid mag je dus altijd van al-
le faciliteiten gebruik maken. Daar-
naast kun je bij ons, in tegenstel-
ling tot veel andere sportcentra, nog 
gewoon een abonnement afsluiten 
voor een maand. Je zit dus niet di-
rect voor een half jaar of een jaar 
aan ons vast!” Op de open dag van 
The Beach op zondag 27 december 
aanstaande kunnen belangstellen-
den een kijkje komen nemen bin-
nen de muren van Pro-Wave Fit-
nesscenter. Er worden diverse de-
mo’s verzorgd, waaronder een Kick 
‘n’ Punch voor kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar oud.

Nog enkele exemplaren
Historische Kalender 
Aalsmeer - Er zijn nog enkele 
exemplaren beschikbaar van de His-
torische Kalender Aalsmeer. De be-
langstelling was direct al erg groot 
voor de uitgave die Oud Aalsmeer 
en Rode Kruis Aalsmeer verzorgden 
en voor welke organisaties ook de 
opbrengst bestemd is. Het is voor 
de tiende keer dat de kalender vol 
prachtige oude foto’s verschijnt en 
ook gelijk de laatste. De prijs is 8 
euro. In het dorp Aalsmeer zijn de 
kalenders verkrijgbaar bij Het Boek-
huis in de Zijdstraat, bij EKZ Ma-
kelaars op de hoek van het Praam-
plein en de Grundelstraat en in het 

zorgcentrum Aelsmeer bij mevrouw 
Doeve. Verder in Aalsmeer-Oost bij 
Annemieke’s Kramerie aan de Ma-
chineweg en in Zuid wordt de ka-
lender verkocht bij bloemenboetiek 
Angelique in de Ophelialaan. In Ku-
delstaart is slijterij  Gall & Gall Van 
Lammeren in het winkelcentrum het 
verkooppunt. 
Mensen die moeilijk ter been zijn, 
kunnen de kalender ook telefo-
nisch bestellen bij Elly Tas: telefoon 
326003 (b.g.g. 325289) of op het e-
mail adres: Tasdijk@kpnplanet.nl. 
De kalender wordt dan enige tijd la-
ter thuis bezorgd.Nu ook Kia, Alfa Romeo, Fiat en Abarth

Van Kouwen breidt uit: twee 
vestigingen en vier merken erbij
Aalsmeer - Van Kouwen, de Opel 
en Chevrolet dealer met vestigingen 
in Aalsmeer, Amstelveen, Amster-
dam-West en Mijdrecht, gaat uit-
breiden. Per 1 januari heeft men Au-
tobedrijf Vermeij B.V. overgenomen, 
de bekende Fiat dealer in Uithoorn. 
Bij Vermeij zal veel hetzelfde blijven, 
zoals de vertrouwde naam Verme-
ij en de service door het bestaan-
de Vermeij team. Daarnaast zal Van 
Kouwen per dezelfde datum de mer-
ken Kia en Alfa Romeo gaan voeren 
vanuit het voormalige Saab en Alfa 
Romeo pand aan de Klokkenberg-
weg 15, langs de A2 in Amsterdam-
Zuidoost. Per 1 maart komt daar het 
exclusieve merk Abarth van de Fi-
at Groep bij. Ook zal Van Kouwen 
Kia gaan verkopen vanuit de vesti-
ging Aalsmeer, naast de bestaan-
de merken Opel en Chevrolet. De 
overige vestigingen in Amsterdam-
West, Amstelveen en Mijdrecht, blij-
ven zoals voorheen de merken Opel 
en Chevrolet voeren. Theo van Kou-
wen van de Van Kouwen Groep: 
“Het is toeval dat de overname van 
Vermeij en de opstart van Kia en Al-
fa op hetzelfde moment plaatsvin-
den, maar voor ons wel een unie-

ke kans om ons als multibranding 
groep te profileren. Zes sterke mer-
ken in een economisch sterke re-
gio. Met de hernieuwde start lan-
ceren we een uitgebreider service-
pakket, om te beginnen in Amster-
dam Zuidoost: Zo zijn we daar van 
7.00 tot 19.00 uur geopend en kun-
nen klanten gebruik maken van on-
ze haal- en brengservice of kiezen 
voor een elektrisch voertuig als ver-
vangend vervoer.” Van Kouwen start 
de Kia activiteiten op 28 december 
aanstaande en heeft dan direct de 
primeur van de nieuwe Kia Venga in 
de showroom. Ook de Alfa Romeo 
activiteiten in de vestiging Zuidoost 
starten vanaf die datum. Uiteraard 
worden de merken Opel en Chevro-
let niet vergeten. “Tijdens onze jaar-
lijkse vijf-voor-twaalf-show kan ie-
dereen profiteren van voorraad aan-
biedingen op nieuwe Opels en Che-
vrolets. Omdat de meeste auto’s per 
1 januari duurder worden is het in-
teressant nu te kopen tegen de ou-
de prijzen”, aldus Theo van Kouwen. 
Van Kouwen is tussen kerst en oud 
en nieuw geopend tijdens de nor-
male openingstijden, zie hiervoor de 
website www.vankouwen.nl.

De nieuwe Van Kouwen vestiging in Amsterdam-Zuidoost

In actie voor Voedselbank
Aalsmeer - - Flynth adviseurs en 
accountants BV draagt de voedsel-
bank een warm hart toe. Op initia-
tief van Rian Vervoord-van der Lin-
den is er bij de collega’s van de ves-
tigingen Mijdrecht, Aalsmeer en Al-
mere geld ingezameld. 
Volgens de richtlijnen van de Voed-
selbank zijn hiervoor boodschappen 
ingekocht. Vrijwilligers uit De Ron-
de Venen zorgen er voor dat zo’n 30 

gezinnen wekelijks een pakket ont-
vangen. 
Op 18 december zijn de pakketten 
uitgedeeld die mede mogelijk ge-
maakt zijn door Flynth. Naast per-
soonlijk dienstverlening aan onder-
nemers in het midden- en kleinbe-
drijf staat Flynth adviseurs en ac-
countants ook graag naast de me-
demens en hoopt met deze actie 
veel gezinnen blij te maken.

Bloemenzegelwinkeliers 
trakteren op cadeaubon
Aalsmeer - De bloemenzegelwin-
keliers laten weer van zich horen. 
Twintig spaarders zijn getrakteerd 
op een cadeaubon van 5 euro. De 
gelukkigen zijn:
A. Braam, Wilgenlaan 11; A. Brui-
ne de Bruin, Aalsmeerderweg 426; 
T. Dijkstra, Wissel 29; De Hartog, 
Geniedijk 10; A. Haspels-Schreu-
der, W. Alexanderstraat 57; A.M. 
Könst, Primulastraat 52; Fam. Pols, 
Rijnlanderweg 712 in Hoofddorp; 

Rombouts, Kerkweg 46; Marja v.d. 
Sluis, Chrysantenstraat 9; C. v. Soe-
len, Aalsmeerderweg 83; A. Spaar-
garen, Beatrixstraat 50; M. Stokman, 
Ketelhuis 13; E. Tas-Kniep, Uranus-
straat 15; Henny v.d. Ven, Ringvaart-
zijde 15; Mw. Verhoek, Machineweg 
39; Nikita Vermeulen, Uiterweg 368; 
Manon v.d. Vlugt, Seringenstraat 12; 
F. Vreeken, Aalsmeerderweg 28; V.d. 
Wal, Anjerhof 26 en J. v. Zijverden, 
Elzenlaantje 8.

Laatste werkdag met dj Kees 
Markman in The Beach
Aalsmeer - Woensdag 30 decem-
ber wordt de laatste werkdag in The 
Beach gevierd met een feestje met 
dj Kees Markman.
The Beach nodigt iedereen uit om 
de laatste officiële werkdag van de 
bloemenveiling gezellig af te sluiten 
onder het genot van een hapje en 

een drankje. Dj Kees Markman zal 
achter de draaitafels plaatsnemen 
en het belooft wederom een spette-
rende afsluiting van het jaar te wor-
den! De deuren van The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a zijn open 
vanaf 14.00 uur en de entree is na-
tuurlijk gratis!

In de Ophelialaan waren 20 december ondanks de sneeuw nagenoeg alle win-
kels toch open voor de jaarlijkse koopzondag en genoten is van de chocolade-
melk, de glühwein, de warme traktatie van de ondernemers, de zang van Da-
vanti en natuurlijk het ritje in de arrenslee door echte sneeuw.

Witte kerstsfeer in Ophelialaan
Aalsmeer - Het leek wel een 
sprookje, afgelopen zondag. Al-
leen dit keer was het echt waar: 
Het sneeuwde magisch op de kerst-
koopzondag van de Ophelialaan!! 
Mooier kon het niet zijn: dikke vlok-
ken terwijl het niet koud was. Een 
dik pak lag er en tussen de sneeuw-
vlokken door reed daar rustig en ge-
staag die prachtige arrenslee, met 
een statige koetsier op de bok, twee 
Friese trekpaarden, pikzwart met ro-
de pluimen op het hoofd dwars door 
die maagdelijk witte sneeuw! Mooi-
er was het niet mogelijk, en er was 
dan ook veel belangstelling voor de-
ze prachtige arrenslee. 
Oud en jong stonden geduldig in de 
rij om te wachten tot de slee weer 
stopte op de instapplaats, waar men 
dan wisselde van de wacht. Tijdens  
het wachten hoefde men zich niet 
te vervelen. Davanti liet zich duide-
lijk horen en de dames liepen in ou-
derwetse klederdracht al zingend 
door de straat, hier en daar af en 
toe stoppend voor een demonstratie 
van hun beste kunnen. En om lek-

ker warm te blijven was er heerlij-
ke erwtensoep gemaakt door Dijt 
Vers, en voor wie wilde kon bij Wit-
tebol een glaasje originele glühwein 
proeven. En wilde men naar binnen 
om even op te warmen, dan kon dat 
in de winkels. Bij Ridder & Co was 
een koffieproeverij en veel mensen 
maakten dankbaar gebruik van de-
ze gelegenheid om eventjes op te 
warmen onder het genot van heer-
lijk kopje eerlijke en zuivere Medel-
lin-koffie. Diverse winkels hadden 
leuke aanbiedingen. 
Het publiek wist deze middag ze-
ker zeer te waarderen, misschien 
wel extra door de sneeuw. Want 
juist die sneeuw maakte het zo lek-
ker betoverend en iedereen die de 
sneeuw trotseerde, werd beloond 
met de prachtigste kerstsfeer. Plaat-
jes die niemand nog vergeet, omdat 
het zo uniek was. Het publiek was 
unaniem enthousiast over de kerst-
koopzondag en het is zeker het her-
halen waard. Voor wie de foto’s van 
deze middag wil zien, kan kijken op 
www.opheliaplaza.nl  

Topprestatie scholieren bij de 
sinaasappelactie voor Roemenië
Aalsmeer - Eén van de leerlingen, 
Larissa, spreekt de mensen aan in 
het tuincentrum: ”Wij staan hier om 
sinaasappelen te verkopen voor de 
arme kinderen in Roemenië. Stel 
dat u nou één of twee netjes met 
sinaasappelen koopt dan steunt u 
zo’n kind en dan krijgt dat kind een 
thuis en zwerft het niet meer.” Zo 
hebben 150 schoolkinderen de af-
gelopen vijf weken voor de kerst 
hun vrije tijd besteed aan de actie 
Kinderen voor Kinderen ook wel si-
naasappelactie genoemd. Op twee 

locaties werden goede zaken ge-
daan, er werden  27.000 sinaasap-
pels verkocht. De totale netto op-
brengst was 11.000 euro. Dit gehe-
le bedrag zal worden besteed aan 
het project Help een kind. Zo zullen 
ook het komend jaar de kinderen 
in pleeggezinnen langdurig liefde-
vol kunnen worden verzorgd. Voor 
meer info www.helpeenroemeens-
kind.nl. Terug gekeken wordt op een 
geslaagde actie met in de hoofdrol 
kinderen in Nederland voor kinde-
ren in Roemenië!



pagina 16 Nieuwe Meerbode - 23 december 2009

Aalsmeer -  Natuurlijk is de redactie van 
De Nieuwe Meerbode afgelopen zondag 20 
december op pad gegaan om de winters-
feer te proeven en sneeuwpret op foto vast 
te leggen. Ook fotograaf Ronald van Doorn 
ging naar buiten met zijn camera en ‘knipte’ 
de witte wereld en onder andere de grote 
sneeuwpop van zijn buren in Oost. De re-
dactie zette sleeënde kinderen op de foto, 
sneeuwpopmakers en ondermeer de met 
sneeuw bedekte grote kerstboom op het 
Raadhuisplein. Van lezers kwamen ook leu-
ke foto’s binnen, zoals de gebouwde iglo’s in 
Kudelstaart en op de Oude Spoordijk,  een 
sneeuwpop met de makers in de Hornmeer 
en een privé-ijsbaan op de Aalsmeerderweg. 
Alle plaatjes zijn gebundeld op deze pagina. 
Dat is nog eens lekker warm binnen genie-
ten van de sneeuwpret en het mooie, witte 
Aalsmeer! 

Wintersfeer in Aalsmeer

Sneeuwpoppen, 
sleeën, iglo’s en 

privé-ijsbaan
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Ruimte gezocht om privécollectie in museum te etaleren!

Natuurmuseum Gijs Scholten herbergt 

schat aan geprepareerde vogels/dieren
Aalsmeer - Hij heeft biologie ge-
studeerd, is gepromoveerd in plan-
tenziektebestrijding en mag dus de 
titel doktor dragen, maar daar gaat 
het nu op dit moment helemaal niet 
om. Gijs Scholten geniet weliswaar 
aanzien in de wereld van de bloe-
men- en plantenteelt, maar zijn op-
merkelijke hobby verdient nu publi-
citeit. Via een knecht, werkzaam op 
het bloemenbedrijf van zijn vader, 
raakte de toen 14-jarige Gijs geïn-
teresseerd in het opzetten van vlin-
ders. “Ze werden destijds als scha-
delijk gezien, het werden rupsen”, 
vertelt de nu 85-jarige kwekerszoon. 
De interesse voor insecten breidde 
zich verder uit naar vogels en best 
wel bij toeval kreeg hij op z’n ne-
gentiende zijn eerste vogel om op 
te zetten. “Er was een waterhoen te-
gen het raam gevlogen van de tuin-
bouwschool waar ik zat om gevrij-
waard te zijn van tewerkstelling in 
Duitsland. Neem jij ‘m maar mee 
en zet ‘m maar op. Is wel wat voor 
jou, kreeg ik te horen.” Via een pre-
parateur van Artis had de nog jon-
ge Gijs enigszins de eerste kneep-
jes van het preparateurvak bijge-
bracht gekregen. De interesse was 
gewekt en hoe! “Als ik heel eerlijk 
ben is die waterhoen eigenlijk een 
gedrocht. Ik heb in het begin ook 
een eend op z’n pootjes gekregen, 
maar m’n mooiste exemplaar is het 
niet.” De tweede vogel, die werd op-
gezet, was een roodborstje. “Tegen 
het raam van de kas gevlogen.” Al 
snel ontdekte Gijs dat het opzetten 
van kleine vogels veel meer preci-
sie vergde, maar het geduld en de 
wil was er. En het aanbod. Gijs kijkt 
in zijn aantekeningen. “In de lan-
ge, strenge winter van 1947 stier-
ven veel vogels door honger en kou. 
Inmiddels was ik biologie gaan stu-
deren en veel van mijn jaargenoten 
bezorgden me winterslachtoffers 
die ze bijvoorbeeld in het weekend 
langs het strand hadden gevonden. 
De schuurzolder naast ons huis fun-
geerde als diepvries waar de dieren 
werden bewaard. In volgorde van 
binnenkomst ben ik ze gaan opzet-
ten waarbij zeldzame soorten voor-
rang kregen.” Een vogel of zoogdier 
opzetten vergt veel precisie en kun-
digheid en dit kreeg Scholten in de 
loop der jaren zeker. “Het is heel 
boeiend. Ik keek ook altijd of ik kon 
zien waaraan de vogel overleden 
was en bestudeerde verschillende 
houdingen zoals ze in de natuur be-

wegen. Wilde de dieren zo natuur-
getrouw mogelijk prepareren.” Als 
vulling gebruikte de heer Scholten 
bolsterturf, voornamelijk afkomstig 
uit Drenthe. “Ik kwam met een (bo-
tanische) excursie in Drenthe en 
verzamelde een paar mooie blok-
ken bolsterturf waarin goed de li-
chaamsvorm kon worden uitgesne-
den. M’n hoogleraar vond dat grap-
pig en liet iedereen enkele blok-
ken meenemen. Ik heb er jaren ple-
zier van gehad.” Voor het spannen 
van de vleugels wordt ijzerdraad 
gebruikt. Tegenwoordig gebruiken 
preparateurs overigens piepschuim 
in plaats van turf. 

Illegale collectie
Ingevolge de Vogelwet 1936 (die 
overigens tijdens de bezettingstijd 
niet werd toegepast) waren bijna al-
le wilde vogelsoorten beschermd en 
mochten alleen door erkende pre-
parateurs worden opgezet en afge-
leverd nadat ze van een kenteken 
waren voorzien. Zodoende was Gijs 
in 1947 ongewild illegaal bezig! Hij 
biechtte het bestaan van zijn col-
lectie, een 40-tal exemplaren, op 
bij een inspecteur van de vogelwet. 
Gelukkig kreeg hij toestemming 
om zijn vogels te behouden en, be-
langrijker, hij kreeg een B3-ver-
gunning om te mogen prepareren 
voor wetenschappelijke doeleinden. 
“Ik moest ieder jaar opgeven wel-
ke vogels ik aan mijn verzameling 
had toegevoegd.” In de jaren tach-
tig kwam de Aalsmeerder bij toe-
val in aanraking met de Nederland-
se Vereniging van Preparateurs. “Ik 
ben gelijk lid geworden. Jammer dat 
ik dat niet eerder wist. Het is gewel-
dig om met andere preparateurs er-
varingen en technieken uit te wisse-
len.” Het is bovendien mede aan de-
ze collega’s, waarvan een aantal het 
Aalsmeerse museum bezochten, te 
danken dat het ministerie Gijs een 
officiële preparateurs vergunning 
toekende in het kader van de nieu-
we Flora- en Faunawet.

Professionele verzameling
Inmiddels is de hobby van Gijs 
Scholten uitgegroeid tot een profes-
sionele verzameling, een uitgebrei-
de collectie, die het souterrain van 
zijn huis, vult. De laatste tien tot vijf-
tien jaar heeft de Aalsmeerder met 
name gewerkt om alle dieren the-
matisch en in hun natuurlijke leef-
omgeving te etaleren. Voor deze in-

richting is zelfs de benedenruimte 
uitgebouwd. Natuurmuseum Gijs 
Scholten hangt op de toegangsdeur 
en terecht. Het is een museum met 
een waterlandschap met eenden, 
meeuwen, zwanen en onder an-
dere reigers, een diorama van een 
bos met een vos met kleintjes, een 
hermelijn, eekhoorntjes en spech-
ten. Verder planken met allerlei vo-
gels, prachtig uitgestald in takken 
en op boomstammen, alles zo na-
tuurlijk mogelijk. Bij de meeste vo-
gels heeft de 85-jarige wel een spe-
ciaal verhaal. Een prima museum-
directeur is hij. Maar, op leeftijd en 
waar blijft de collectie als hij komt te 
overlijden? 

Collectie openbaren
Gijs Scholten hoopt dat zijn privé-
collectie uitgestald kan worden in 
een ruimte (gebouw) waar iedereen 
er van kan genieten. “Het zou op de-
zelfde wijze tentoongesteld moeten 
worden. Iets ruimer van opzet ei-
genlijk, want dan komt een en ander 
beter tot z’n recht. Het is nu te krap. 
Heb nog meer vogels in dozen, maar 
geen plaats meer om neer te zetten. 
Zeg maar, minimaal honderd vier-
kante meter.” De Aalsmeerder hoopt 
dat zijn privémuseum behouden 
blijft en in het openbaar gecontinu-
eerd kan worden, liefst in Aalsmeer, 
tenslotte al 50 jaar zijn woonplaats. 
Hij heeft in deze de zege van de bur-
gemeesters van Aalsmeer. Zo heeft 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te in het gastenboek geschreven: 
“Ik heb met plezier de collectie be-
zichtigd. Moge deze bewaard blij-
ven voor vele generaties” en zijn 
opvolger, burgemeester Pieter Lit-
jens, is het hier helemaal mee eens: 
“Ik sluit mij graag aan bij de wens 
van mijn voorganger in ambt.” Dus: 
Zijn er instellingen en sponsors die 
deze wens werkelijkheid willen en 
kunnen maken en is er ergens een 
geschikte ruimte om Natuurmuse-
um Gijs Scholten te vestigen? De 
Aalsmeerder hoopt dat de verhui-
zing en herinrichting snel een feit 
kan zijn. “Zou heel leuk zijn om er 
nog getuige van te zijn”, besluit de 
85 jarige. Zoon Herman en vriend 
Fons vallen bij: “Natuurlijk zou dit 
moeten, je advies is goud waard.” 
Voor reacties kan gebeld worden 
naar Gijs via 0297-324894, Herman 
via 0297-344310 of mail naar schol-
ten.co@tiscali.nl. 
Door Jacqueline Kristelijn
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Aalsmeer - Gelukkig waren er warme cho-
colademelk, glühwein, stroopwafels, poffer-
tjes en onder andere oliebollen verkrijgbaar 
op de Decembermarkt afgelopen vrijdag 18 
december in de Zijdstraat, want het was ijzig 
koud! Maar de lage temperatuur en snijden-
de wind deed de mensen niet besluiten om 
thuis te blijven. 
In groten getale kwamen de bezoekers naar 
de altijd gezellig Decembermarkt met een 
keur aan kraampjes en artikelen. Natuurlijk 
werden in diverse kramen decoraties voor 
de kerst aangeboden, maar ook lekkernij-
en voor de dieren, snoep voor de kinderen, 
kleding, boeken, tassen, beeldjes en onder 

andere sieraden. Het aanbod was gevari-
eerd en veelal scherp geprijsd. De kinderen 
mochten broodjes bakken boven een groot 
vuur, waarbij overigens ook menig volwasse-
ne even langer bleef staan om op te warmen. 
De Lions Ophelia hadden verder voor de 
jeugdige bezoekers een springkussen gere-
geld en voor de ouders een verwarmd terras 
ingericht.  In de avond werd de December-
markt muzikaal opgeluisterd door een koor-
tje van Davanti, gehuld in kleding in de stijl 
van Charles Dickens. 
De Decembermarkt: Gezellig, druk en het 
waard om jaarlijks op de activiteitenkalender 
te houden! Met foto’s een leuke impressie. 

IJzig koud, 
maar wel druk 

op Decembermarkt!
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Nominaties tot 31 december
Wie beste onderneming 
van Noord-Holland?
Streek - Op 23 maart 2010 wordt 
tijdens een grote gala-avond voor 
de vierde keer de prijs voor de Bes-
te Onderneming van Noord-Hol-
land uitgereikt. Ondernemers kun-
nen zichzelf of collega-bedrijven 
voor de Ondernemings-verkiezing 
nomineren via de website www.
ovnh.nl. De aanmelding sluit op 31 
december. De winnaar ontvangt 
een prijzenpakket ter waarde van 
5.000 euro. De Ondernemingver-
kiezing Noord-Holland 2009-2010 
is de erkenning voor ondernemer-
schap in de provincie. Het is een be-
langrijk en breed gedragen initia-
tief om waardering voor onderne-
mingen in de provincie uit te spre-
ken. Ondernemers zijn immers de 
drijvende kracht van de economie in 
Noord-Holland. Voor de selectie van 
de genomineerden en de uiteindelij-
ke winnaar is een jury samengesteld 
met prominenten uit het Noord-Hol-
landse bedrijfsleven. Juryvoorzitter 
Jaap Bond, gedeputeerde Provincie 
Noord-Holland: “Ik ben dit jaar weer 
benieuwd welk Noord-Hollands be-
drijf het meest bijzonder en succes-
vol is. Er zijn veel goede bedrijven 
in onze provincie en dat maakt het 
voor de jury niet makkelijk om de 
ondernemer van Noord-Holland te 

kiezen.” Tot 31 december 2009 kun-
nen ondernemingen zich aanmel-
den. Vervolgens vindt er een eerste 
selectie plaats op basis van de ge-
stelde criteria (tenminste 3 jaar in-
geschreven bij de Kamer van Koop-
handel, minimaal 5 fulltime werkza-
me personen in dienst, positief be-
drijfsresultaat en zicht op continuï-
teit. De geselecteerde ondernemin-
gen worden gevraagd een vragen-
lijst in te vullen en jaarcijfers toe te 
sturen ter voorbereiding op het be-
drijfsbezoek door een team van des-
kundigen. De provincie is onderver-
deeld in tien regio’s. De jury streeft 
ernaar om per regio een bedrijf te 
selecteren dat meedingt naar de 
hoofdprijs. Daarnaast heeft de ju-
ry de mogelijkheid om wildcards toe 
te wijzen. Op basis van de bezoeken 
nomineert de jury bedrijven voor de 
verkiezingsavond.

Op de verkiezingsavond strijden uit-
eindelijk de tien genomineerden om 
de titel: Beste Onderneming Noord-
Holland 2009/2010. Op grond van 
de presentatie op de avond en al-
le verkregen informatie kiest de jury 
een winnaar. Verdere informatie, het 
reglement en de deelnameformulie-
ren zijn te vinden op: www.ovnh.nl. 

Actie om aandacht voor malaria
Serious Request wenskaart 
voor Gerard Joling
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 17 december heeft zanger en 
tv-persoonlijkheid Gerard Joling uit 
handen van de 3FM dj’s Coen en 
Sander de eerste Serious Request 
wenskaart in ontvangst genomen. 
Dit gebeurde bij het TNT Postkan-
toor in de Bruna in de Zijdstraat. 
Naast de reguliere Decemberzegels 
brengt TNT Post in samenwerking 
met 3FM Serious Request speci-
aal voor de decemberperiode setjes 
met 3FM Serious Request Decem-
berzegels en wenskaarten uit. Een 
set van 20 speciale Decemberze-
gels met 5 unieke wenskaarten kost  
8,95 euro en daarmee steunen de 
kopers 3FM Serious Request. Vier 
van de kaarten zijn ontworpen door 

een luisteraar, op een andere speelt 
Gerard Joling de hoofdrol, waarbij 
hij op een arrenslee wordt voortge-
trokken door de dj’s Coen en San-
der. Dit jaar wil 3FM met de actie 
aandacht vragen voor malaria. Deze 
ziekte maakt jaarlijks veel slachtof-
fers, maar is relatief makkelijk te be-
handelen en te voorkomen. Malaria 
is een stille ramp waarvoor 3FM met 
Serious Request actie voert en geld 
inzamelt samen met het Rode Kruis.
De 3FM Serious Requestset is te 
koop bij TNT Postkantoren, AKO, 
Bruna, The Read Shop, Primera,
Techador, Vivant en via tntpost.nl. 
De kaarten zijn ook los te bestellen 
via de Kaartenservice op tntpost.nl/
kaart.

Cheques goede doelen en verenigingen

De Meerlanden trakteert!
Rijsenhout - Op donderdag 17 de-
cember zijn in de overvolle kantine 
van De Meerlanden cheques met 
een totale waarde van 50.000 eu-
ro uitgereikt aan ruim zestig goede 
doelen en verenigingen. Tijdens een 
feestelijke uitreiking hebben onder 
andere negen Aalsmeerse en drie 
Rijsenhoutse verenigingen een bij-
drage ontvangen uit het Meerlan-
denfonds. De cheques zijn overhan-
digd door het bestuur van het Meer-
landenfonds en door burgemeesters 
en wethouders van de verschillen-
de gemeenten waarin De Meerlan-
den actief is. “De Meerlanden ver-
vult een belangrijke maatschappe-
lijke functie in haar verzorgingsge-
bied”, aldus Ger de Jong, directeur 
van De Meerlanden. “Ook dit jaar 
willen wij weer via goede doelen en 
verenigingen iets doen voor de in-
woners van de gemeenten waar wij 
inzamelen. De Meerlanden heeft 
gekozen voor een fonds voor goede 
doelen en verenigingen omdat deze 
organisaties voor de samenhang in 
een gemeenschap zorgen. Je ont-
moet er je vriendje of vriendinne-
tje, leert er in teamverband preste-
ren of zet je met lotgenoten in voor 
het goede doel.” De cheques wer-
den overhandigd door burgemees-
ter Weterings en wethouder Nobel 
van Haarlemmermeer, wethouder 
Overbeek van Aalsmeer, wethouder 
de Haas van Noordwijkerhout, bur-
gemeester Koopmanschap van Die-
men, wethouder Struijf van Heem-
stede), wethouder De Jong van Kat-
wijk, wethouder Kippers van Lisse, 
burgemeester Mans van Hillegom, 
wethouders Vink-van Bruggen en 
Witteman van Haarlemmerliede en  

Spaarnwoude en Meerlanden-direc-
teur de Jong. “De Meerlanden en de 
gemeente Aalsmeer zijn al lang met 
elkaar verbonden”, aldus wethouder  
Jaap Overbeek.“ Ik vind het belang-
rijk dat De Meerlanden dit fonds in 
het leven heeft geroepen en jaarlijks 
cheques uitdeelt. Het is dan ook een 
groot genoegen om hier te mogen 
staan.” Cheques zijn uitgereikt aan 
Europa Kinderhulp, Nivon Aalsmeer, 
Popkoor Sonority, Rotary Aalsmeer-
Uithoorn, Steuntpunt Vrijwilligers-
werk Aalsmeer, zwemvereniging 
Het Oosterbad, Aalsmeers Chr. Ora-
toriumvereniging, Jeugdsportfonds  
Aalsmeer en Viva Aquaria en uit Rij-
senhout de Sjoelclub, SCW en kerk-
koor Rijk Rijsenhout.

Aanvragen 
Goede doelen of (sport)verenigingen 
en hun leden en vrijwilligers heb-
ben een project of activiteit kunnen 
aanmelden voor een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds. Het bestuur, 
dat bestaat uit de heer Hoffscholte 
(oud-burgemeester van Aalsmeer), 
burgemeester Weterings (Haarlem-
mermeer) en Hans de Boer (voor-
zitter Raad van Commissarissen De 
Meerlanden), hanteerde een aan-
tal criteria om tot toekenning of af-
wijzing te komen. Zo moet er spra-
ke zijn van een organisatie die zich 
zonder winstoogmerk richtt op de 
bevolking in het verzorgingsgebied 
van De Meerlanden en het fonds 
neemt nooit meer dan 50 procent 
van de kosten voor haar rekening. 
Voor goede doelen is de maxima-
le bijdrage vastgesteld op 3.000 eu-
ro en voor (sport)verenigingen op 
maximaal 1.000 euro.   

Erna en Ingrid van De Arend met de heer en mevrouw Overwater.

Weer taartje voor kaartje!
Aalsmeer - Afgelopen week is  
weer een taartwinnaar bekend ge-
worden bij reisbureau De Arend in 
de Zijdstraat. De heer en mevrouw 
Overwater hebben uit Vietnam een 
kaartje gestuurd met het volgen-
de tekst: “Wie een leuke reis zoekt,  
heeft Vietnam bij De Arend geboekt. 
Wij zijn er geweest en willen u er 
op wijzen, de mooie cultuur en na-
tuur, vindt u in deze reizen.” Dank-
zij dit leuke gedicht heeft het echt-

paar een lekker taartje verdiend. El-
ke maand maakt een klant kans op 
een taart. Simpel door een kaartje te 
sturen vanaf het vakantie-adres. De 
leukste wordt dus beloond. 

Mocht U ook een taart willen win-
nen, kom dan eens langs bij Holland 
International Reisbureau De Arend. 
De dames en heer vertellen graag 
alles over de actie, en geven gelijk 
de nieuwe zomerbrochures mee.

Sloop scholen Kudelstaart 
klaar voor oud en nieuw 
Kudelstaart - De sloop van de ba-
sisscholen Antonius en de OBS) is 
vorige week van start gegaan. De 
sloper heeft aangegeven dat hij tus-
sen kerstmis en nieuwjaar door-
werkt. De scholen zullen voor oud 
en nieuw gesloopt zijn. 
Op deze locatie in Kudelstaart ko-
men 117 senioren woningen en een 
zorgsteunpunt. Dertig van deze wo-
ningen zijn met zorg. Een aantal van 
deze woningen zijn sociale huurwo-
ningen Er wordt onderzoek gedaan 
naar een te realiseren horecapavil-
joen en herplaatsing van de bibli-
otheek. Het project bestaat uit drie 
blokken, genaamd Mijnsheerenhof, 
Heerlyckheid en Dominium I,II,III. In 
Mijnsheerenhof en Dominium ko-
men koopwoningen in diverse prijs-
klassen en in Heerlyckheid vindt u 
huurwoningen in diverse prijsklas-
sen. Verder worden er twee onder-
grondse parkeerkelders gereali-
seerd. 
Bijzondere kenmerken van de wo-

ningen zijn de elementen uit de Am-
sterdamse School, de gedetailleerde 
architectuur en de verbinding met 
de omgeving.

CCC Inc. komt weer naar De Oude Veiling. Foto: Paul Bergen.

Reserveer tijdig kaarten!
Weer dubbelconcert CCC 
Inc. in De Oude Veiling
Aalsmeer - Na het doorslaande 
succes van het dubbelconcert in 
december 2008 heeft CCC Inc. be-
sloten om op 17 januari Aalsmeer 
en omstreken muzikaal een mooi 
nieuw jaar te komen toewensen 
met liefst twee concerten. Het mid-
dagoptreden is een luisterconcert 
en tijdens het avondoptreden ma-
ken de comfortabele stoelen plaats 
voor gepaste beweegruimte. De le-
gendarische groep is in 1967 opge-
richt en hier mee de langst bestaan-
de American formatie in Nederland 
en waarschijnlijk ver daar buiten. 
De bezetting bestaat nog steeds uit 
Ernst Jansz, Joost Belinfante, Jaap 
van Beusekom, Huib Schreurs en 
Jan Hendriks. Ernst, Jan en Joost 
kent nagenoeg iedereen nog van de 
onovertroffen formatie Doe Maar. 
Door individuele uiteenlopende mu-
zikale en culturele verplichtingen 

Dj Feigo laatste 
werkdag in De 
Oude Veiling
Aalsmeer - Op woensdag 30 de-
cember is De Oude Veiling in de 
Marktstraat vanaf 14.00 uur ge-
opend om de traditionele laatste 
werkdag in te luiden. Iedereen is 
van harte welkom voor een lekker 
drankje en hapje. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door dj Feigo van Into the 
Groove.  Hij zal voornamelijk lekkere 
muziek  uit de jaren tachtig en ne-
gentig draaien. De toegang is uiter-
aard gratis.

Jon Bovi en Most Wanted in regio-
finale Clash of the Cover Bands
Aalsmeer - Na drie spannende 
halve finales vindt aanstaande zon-
dag 27 december de regio-finale 
van Noord-Holland plaats van ‘The 
Clash of the Cover Bands 2009’ in 
Panama in Amsterdam.  Dit is de 
laatste hindernis op ‘The only road 
to Paradiso’ voor de negen overge-
bleven topcoverbands. In deze re-
gio-finale zal duidelijk worden wel-
ke coverbands de twee felbegeerde 
tickets weten te veroveren naar dé 
poptempel van Nederland: Paradiso 
in Amsterdam! De twee winnaars, 
de vakjury- en de publiekswinnaar, 
mogen hun regio vertegenwoordi-
gen in de Landelijke halve finales op 
zaterdag 13 maart in Paradiso! De 

muzikale competitie wordt steeds 
spannender en spektakel is gega-
randeerd in dé grootste landelijke 
bandcompetitie van Nederland. Met 
de kwaliteit van de negen finalis-
ten en de aanmoedigingen van het 
publiek belooft het weer een feest 
der herkenning te gaan worden. Uit 
Aalsmeer nemen aan deze regio fi-
nale liefst twee bandjes deel. Jon 
Bovi met een tribute aan Bon Jo-
vi de hardrock en metalband Most 
Wanted. De zaal gaat zondag open 
om 14.00 uur en de entree aan de 
kassa bedraagt 10 euro. Via www.
thclashofthecoverbands.com kun-
nen kaarten in de voorverkoop voor 
8,50 euro gereserveerd worden. 

Nieuwe cursus ‘luisteren 
naar klassieke muziek’
Aalsmeer - De lessenreeks ‘luiste-
ren naar klassieke muziek’ wil deel-
nemers wegwijs maken in de boei-
ende wereld van de klassieke mu-
ziek. “Na drie cursusbijeenkomsten 
ben ik al bewuster gaan luisteren. 
Ik vind het leuk om kennis te ma-
ken met verschillende muziekstijlen 
en muziekinstrumenten. Ook is het 
interessant meer achtergrondinfor-
matie te horen over de componis-
ten”, aldus een deelnemer aan de-
ze cursus. 
Binnenkort start bij voldoende be-
langstelling een nieuwe cursus bij 
Vita welzijn. In totaal bestaat de 
cursus uit tien bijeenkomsten en er 

gaan vele muziekstukken bespro-
ken en beluisterd  worden. Ieder-
een die belangstelling heeft voor 
muziek en zijn ervaringen wil de-
len met anderen is welkom. Initia-
tiefnemer Jan Swart: “Met gelijkge-
stemden over muziek spreken, van 
gedachten wisselen, verhoogt het 
muzikale genoegen. Je hoort meer, 
wanneer je er meer van weet.” De 
groep zal bestaan uit maximaal 14 
deelnemers. Er is plaats voor nieu-
we belangstellenden. De eerste cur-
susdag is maandag 11 januari van 
14.00 tot 16.00 uur en de kosten zijn 
40 euro. Opgeven  kan bij VITA, tel. 
0297-344094.

The Hucksters live in Joppe
Aalsmeer - Zondag 3 januari geeft 
rockcoverband The Hucksters hun 
nieuwjaarsconcert. In een intie-
me sfeer van café Joppe in de We-
teringstraat wordt het nieuwe jaar 
ingeluid. Het optreden begint om 
19.00 uur en duurt tot maximaal 
22.00 uur en uiteraard is de toegang 
gratis. The Hucksters presenteert 

deze avond de nieuwe drummer, 
Ron Schalkwijk. Volgens de overige 
bandleden een ‘strakke’ drummer 
en ook best een aardige zanger. De-
ze andere bandleden zijn Hans Mil-
lenaar op zang en gitaar, Ed van der 
Linden op bas, Gerrit Biesheuvel op 
keyboards en Michael Hoogervorst 
op gitaar en zang.

heeft CCC Inc. per jaar slechts een 
beperkt aantal datums beschikbaar 
voor reünieoptredens en prijst De 
Oude Veiling zich gelukkig dat de-
ze formatie toch weer geboekt kon 
worden. Wederom een buitenkans, 
goed voor een hele mooie middag 
en/of avond met niet te missen ja-
ren zestig en zeventig folk en blue-
grass nostalgie plus meer recente 
muzikale verrassingen. 
Reserveer tijdig, de ruimte is be-
perkt. Het middagconcert begint 
om 15.00 uur, het avondoptreden 
om 20.00 uur. De toegangsprijs per 
concert is 15 euro, voor beide con-
certen wordt 25 euro entree ge-
vraagd. Reserveringen voor de con-
certen kan van dinsdag tot en met 
zondag van 12.00 tot 22.00 uur bij 
De Oude Veiling in de Markstaat 19, 
tel. 0297–368378, info@deoudevei-
ling.nl.

Glasblazerij nodigt kinderen uit
Blaas je eigen kerstbal!
Leerdam - Steek je handen uit de 
mouwen en kom glasblazen in de 
kerstvakantie! Beloning: je eigen 
kerstbal. Voor kinderen van 8 tot en 
met 16 jaar. Al ruim tien jaar tonen 
glasblazers in de Glasblazerij Leer-
dam hoe goed ze kunnen blazen. 
Prachtige schalen en vazen zijn het 
resultaat. In deze kerstvakantie mo-
gen kinderen voor het eerst zelf aan 
de slag. Als eerste moet je je aan-
kleden als een glasblazer. Je krijgt 
daarom echte glasblaasmouwen 
en handschoenen aan ter bescher-
ming tegen de hitte van het gloeien-
de glas. Daarna wordt uitgelegd wat 
je als assistent van een glasblazer 
moet kunnen. Je mag kiezen welke 
kleuren jij wilt gebruiken voor jouw 
kerstbal. En dan mag je, zittend op 
een echte glasblaasstoel, samen 
met een glasblazer jouw bal blazen. 
Vroeger werden in de kerstbomen 
echte appels gehangen. De eerste 
glazen bal werd in 1831 werd door 
een zekere meneer  Linder geblazen 
omdat hij geen geld had voor het 
kopen van appels. De meeste kerst-
ballen zijn gemaakt van laboratori-
umglas,  heel dun en breekbaar. In 
de Glasblazerij werken wij op een 
andere manier, met grote smelt-
ovens en blaaspijpen. De bal die 
jij maakt zal daarom wat zwaarder 
en ook minder breekbaar zijn. Maar 

wat is er mooier dan een kerstbal 
die je zelf gemaakt hebt? De mooi-
ste bel maak je altijd zelf.
Per uur kunnen maximaal 4 kinderen 
een kerstbal blazen, dus reserveren 
is noodzakelijk en dit kan via 0345-
614960. Het blazen van een kerstbal 
kost 25 euro per kind tussen 8 en 16 
jaar, onder begeleiding van een ou-
der. Toegangsprijzen voor de ouders 
is 6,50 euro, diverse kortingen mo-
gelijk. Gedurende de kerstvakantie 
kun je iedere dag terecht om kerst-
ballen te blazen. www.glasblazerij.nl 
voor informatie en route.

Fotograaf: Ben Deiman.

‘Volle Bak’ voor Back in Time
Aalsmeer - Elke derde zaterdag-
avond van de maand staat ‘Back in 
Time’ op het programma van The 
Beach. Een avond waarop diver-
se onvervalste danceclassics ge-
draaid worden en waarop uiter-
aard ‘the groove’ uitnodigt tot dan-
sen. De dansvloer was afgelopen 
zaterdag dan ook steeds goed vol, 

in het bargedeelte van The Beach. 
Ondanks de kou die avond waren 
veel mensen op de dansbare muziek 
en gezellige sfeer afgekomen. Om-
dat kerst nabij is, stond deze Back 
in Time avond speciaal in teken van 
kerstnummers. Vandaar ook dat de 
DJ van de avond getooid was met 
kerstmuts.

Tip voor de kerstvakantie
Leuk: Madurodam by light
Den Haag - Madurodam in het 
donker! In de kerstvakantie brengt 
Madurodam elke avond om 18.30 
uur een spectaculair schouwspel 
ten tonele: Madurodam by Light. 
Bezoekers worden meegenomen in 
het verhaal van Hansje Brinker en 
zijn gevecht tegen het water. Lukt 
het hem om Nederland voor een 
watersnoodramp te behoeden? Al-
le techniek zit verborgen in de dij-
ken rondom de miniatuurstad en 
onder de grond. ’s Avonds laat komt 
het verhaal tot leven. Met video- en 
laserprojectie, computergestuurd 

licht, gekleurde fonteinen en via 
koptelefoons verspreid geluid wordt 
het stadje na zonsondergang omge-
toverd tot een groot openluchtspek-
takel. Heel Madurodam, dus alle 
gebouwen en waterpartijen en zelfs 
het vliegveld, zijn onderdeel van het 
decor van de lichtshow. Vanaf ver-
schillende plaatsen in de miniatuur-
stad kan naar het lichtfeest geke-
ken worden. 
De show vindt plaats van 19 decem-
ber tot en met 3 januari en duurt 20 
minuten. Voor meer informatie zie 
www.madurodam.nl.
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Van de hak 
op de tak

Sneeuw
Aalsmeer - Aalsmeer is wit en stil. 
Nog een paar dagen en dan is het 
kerst. Het is de vraag of Aalsmeer 
dan nog wit is. Sneeuw hoort bij 
kerst. Misschien is het nu een week 
te vroeg. Sneeuw zorgt ook voor 
overlast, zoals nu. Er rijden geen bus-
sen, er zijn slippartijen, de treinen zijn 
in de war en het is glad. Toch is het 
mooi. Het ziet er zo vredig uit. Door 
de sneeuw lijkt Aalsmeer opeens 
weer een karakteristiek dorp. Saam-
horige witte daken, stille straten, ro-
mantische plaatjes, sneeuwpret.
Mijn vader maakte een slee voor me 
met een stuurtje. Het was een prach-
tig sleetje, gemaakt van ijzer en sta-
len buizen. Knalrood gespoten. Zo 
een slee had niemand. Toen het fiks 
gesneeuwd had, mocht ik het sleetje 
testen onder grote belangstelling van 
kinderen uit de buurt. Iedereen slee-
de in die tijd de helling van de Hoge 
dijk af, liggend op je buik op het hou-
ten bobsleetje van boven naar bene-
den de dijk. 
Maar nu hielden ze de weg vrij zodat 
ik zoefend op mijn stuurslee naar be-
neden kon. Zittend op mijn slee hield 
ik het stuurtje vast. Mijn vader gaf 
me een duwtje en daar ging ik. De 
slee gleed soepel door de sneeuw 
en toen ik onze kippenren beneden 
aan de dijk moest omzeilen, had het 
met het stuurtje makkelijk gekund. 
Het ging goed mis, het stuurtje kreeg 
geen grip op de sneeuw en stuurloos 
kwam ik met een behoorlijk tempo 
midden in de kippenren terecht. De 
kippen zijn enkele dagen van de leg 
geweest, ik wilde nooit meer op het 
sleetje en mijn vader droop teleur-
gesteld af met het sleetje onder zijn 
arm.

Er ligt nu nèt zo’n pak sneeuw als ik 
me van vroeger herinner. We maak-
ten schitterende sneeuwpoppen, 
waarbij er eens een pop was die een 
fraaie hoge hoed op zijn kop had. De 
hoge hoed hadden mijn broer en ik 
gevonden op de vuilnisbelt. Die vuil-
nisbelt lag achter de winkel van Har-
telust aan de Oosteinderweg. We 
struinden regelmatig de belt af op 
zoek naar dingen. Dat mocht natuur-
lijk niet, maar we deden het toch. 
Op een dag kwamen we die hoge 
hoed dus tegen, verpakt in een spe-
ciale hoedendoos. Zodoende kreeg 
de sneeuwpop een prachtige hoge 
hoed op zijn bol.
Ja, die vuilnisbelt... Die lag er ècht, 
open en bloot achter Hartelust en ze-
ker nog zo’n dikke 50 jaar geleden. 
Zoiets kun je je nu toch niet meer in-
denken. Later is die vuilnisbelt weg-
gehaald.
Als ik uit het raam kijk zie ik dat een 
paar jongensachtige mannen met 
kruiwagen en schep aan het spe-
len zijn. Samen met hun kinderen, in 
de sneeuw. Het resultaat is een gro-
te sneeuwpop met een winterwor-
tel als neus...

Als kind liepen wij nog vaak op klom-
pen. Als je met je klompen in de 
sneeuw liep bleef de sneeuw aan de 
onderkant van je klomp plakken en 
vormde de sneeuw een steeds ho-
gere kluit onder de klompen. Keer op 
keer moest je die sneeuwklont er af 
kloppen. Zo herinner ik me ook, als 
het had gevroren, de ijspegels aan 
de rand van het dak van de kassen 
hingen. Schitterend gezicht was dat. 
Natuurlijk brak je er een dikke, mooie 
piek af en zoog je eraan alsof het een 
lolly was.

Ja, het dorp ziet er wit en vredig uit. 
Zo mooi als vandaag zou het tot en 
met de kerstdagen moeten blijven. 
Vrede op aarde; vrede in ons dorp, 
vrede in je hart... Geniet er maar even 
van.

Coq Scheltens

Veel te doen rond kinderopvang in Aalsmeer
Teleurgestelde kinderopvangorganisaties en 
ouders maken één vuist richting gemeente
Aalsmeer - Zoals eerder in de me-
dia te vernemen was is er veel te 
doen rondom het tekort aan kin-
deropvangplaatsen in Aalsmeer en 
Kudelstaart. De vraag naar opvang-
plaatsen overtreft vele malen het 
aanbod. Op de wachtlijsten staan 
honderden kinderen en vaak is er 
zelfs een inschrijfstop. 
Dit geldt voor zowel kinderdagver-
blijven als voor de buitenschoolse 
opvang en vooral waar veel nieuw-
bouw is zoals in Aalsmeer Oost en 
Kudelstaart. Het gebrek aan op-
vangplaatsen weerhoudt velen om 
aan het arbeidsproces deel te ne-
men, minder te gaan werken, een 
andere baan te zoeken of helemaal 
te stoppen en dit terwijl de overheid 
toch anders stimuleert. Er zijn zelfs 
ouders die uitwijken naar andere 
scholen in omliggende gemeenten 
waar wel plaats is, met extra heen 
en weer rijden als gevolg. Het komt 
ook regelmatig voor dat kinderen 
die naar school gaan niet zonder-
meer over kunnen gaan van de dag-
opvang naar de buitenschoolse op-
vang, omdat in die groepen geen 
plaats is. Een overbruggingsperio-
de van een jaar is daarbij vaak geen 
uitzondering. Ouders en dus ook 
werkgevers moeten dan erg flexi-
bel omgaan met werktijden, maar 
dat is vaak erg lastig en ontslag kan 
een gevolg zijn. Ander voorbeeld is 
dat er uit één gezin niet alle kinde-
ren plaats hebben en dat ze ver-
spreid zitten op verschillende loca-
ties. Maar vooral de onduidelijkheid 
wanneer er plaats is maakt ouders 
machteloos en boos. 

Vergunningen
In Aalsmeer zijn verschillende kin-
deropvangorganisaties, die tot de 
volgende instellingen behoren: 
stichting Kinderhof Aalsmeer, kin-
deropvang Snoopy, kinderdagver-
blijf De Berenboot, kinderdagverblijf 
KieKeBoe, partou Lievepop en Het 
Kootertje Holland. 
De meeste organisaties zijn de af-
gelopen jaren zeer actief bezig ge-
weest met het mogelijk maken van 
uitbreidingen van hun bestaande 
opvanglocaties, maar ook met het 
bouwen en/of opknappen van nieu-
we gebouwen. Dan moet bij de ge-
meente aangeklopt worden voor het 
verkrijgen van de benodigde ver-
gunningen. Soms verliep dat goed 
en kon uitbreiding gerealiseerd 
worden, zoals voor stichting Kin-
derhof bij De Dolfijn naast de Jozef-
school, de realisatie van (door hen-
zelf gefinancierde) De Rietpluim in 
Kudelstaart en het opknappen van 
de voormalige basisschool De Brug 
in Aalsmeer Oost ten behoeve van 

kinderopvang. Maar er lopen ook al 
lange tijd aanvragen waar nog geen 
antwoord op is gekomen. Voorbeel-
den van Kinderhof zijn de bouw van 
een houten chaletje naast VZOD 
in Kudelstaart voor naschoolse op-
vang en de mogelijkheid van het hu-
ren van ruimte bij Racketsport. Deze 
laatste aanvraag ligt al ruim een jaar 
bij de gemeente. In april 2008 kwam 
het opvangprobleem al uitgebreid 
aan de orde tijdens een politiek ca-
fé in Cultureel Café Bacchus. Hier-
bij kwamen de opvangorganisaties, 
ouders, scholen, de GGD en de ge-
meente aan het woord. De gemeen-
te heeft toen al moeten inzien dat 
het probleem enorm groot was en 
zou een ‘task force kinderopvang’ 
oprichten, maar er kwamen geen 
oplossingen. 

Vraag is nijpend
Op 23 juni zijn de kinderopvangor-
ganisaties gezamenlijk bij de fractie-
voorzitters van de verschillende par-
tijen geweest om het probleem nog 
eens onder de aandacht te brengen. 
De fractiespecialisten zeiden toen 
dat zij geen invloed konden uitoe-
fenen op het proces, maar wel vra-
gen konden stellen in de gemeen-
teraad. Ook hebben verschillende 
ouders contact opgenomen met de 
gemeente om het opvangprobleem 
aan te kaarten, maar ook zij had-
den geen succes. Omdat de kinder-
opvangorganisaties het zat waren, 
hebben ze één vuist gemaakt rich-
ting de gemeente Aalsmeer. In ju-
li heeft de gemeente van de geza-
menlijke kinderopvangorganisaties 
wederom gehoord hoe nijpend de 
vraag is en hoeveel wachtenden er 
zijn. Na verschillende gesprekken 
geeft de gemeente nu aan samen 
aan een oplossing te gaan werken. 
Vorige week stond in deze krant 
‘Kinderopvang in Aalsmeer kampt 
met groot ruimtegebrek’. Volgens 
Miekje Hoffscholte, directeur van 
Stichting Kinderhof, had de kop van 
het artikel beter kunnen zijn: ‘Ge-
meente Aalsmeer kampt met tekort 
kinderopvangplaatsen.’ Aalsmeer 
blijft bouwen en groeien, maar het 
aantal kinderopvangplaatsen groeit 
te langzaam en daar kan de ge-
meente wat aan doen. 

Verantwoording
Ook Snoopy-directeur Jolanda van 
Tol vindt dat de gemeente haar ver-
antwoording moet nemen en eerder 
actie had moeten ondernemen. “Wij 
zien het als onze verplichting naar 
de maatschappij toe om te zorgen 
voor meer opvangplaatsen, maar 
dan moet de gemeente ons helpen 
met vergunningen. Je wil niet we-

ten hoeveel ouders wij dagelijks aan 
de telefoon krijgen.” Het is voor ou-
ders en de opvangorganisaties een 
lang en moeizaam traject met frus-
traties en het moeten beschikken 
over engelengeduld. De kinderop-
vangorganisaties en oudercommis-
sies zijn van mening dat op basis 
van die gegevens de gemeente zich 
niet dient te verschuilen achter LIB 
zones (Schiphol), haar onafhanke-
lijke positie of de lijst met locaties, 
die alleen intern voor de gemeen-
te is. De gemeente heeft namelijk 
onlangs een interne nota gemaakt 
waarin plekken staan die eventueel 
voor kinderopvang mogelijk zouden 
zijn. De kinderopvangcentra kennen 
de inhoud van deze nota niet en 
moeten zelf een aanvraag doen als 
ze een locatie op het oog hebben. 

Actievere rol
Miekje Hoffscholte vindt dat samen 
optrekken, zoals het eerdere arti-
kel suggereerde, echt adequaat op 
aanvragen reageren is en dat er met 
het persbericht vanuit de gemeen-
te geen recht wordt gedaan aan 
de Aalsmeerse ondernemers in de 
kinderopvang. Zij moeten tenslot-
te dagelijks de wachtende ouders te 
woord staan. Ook de oudercommis-
sie van kinderopvang De Lievepop 
is ontevreden met de gang van za-
ken. Zij hebben per brief aan de ge-
meente laten weten dat de gemeen-
te een actievere rol op zich moet ne-
men om de schaarste aan plekken 
in Aalsmeer op te lossen en meer 
ondersteuning moet bieden bij het 
vinden van nieuwe locaties.
Jolanda van Tol durft zelfs nog een 
stapje verder te gaan om het pro-
bleem van de opvangplaatsen op 
te lossen. “Maak alle schooldagen 
even lang, zodat ook de woensdag 
en de vrijdag normale opvangdagen 
worden.” Genoemde dagen zijn ui-
teraard niet zo populair voor ouders, 
omdat ze dan veelal niet werken. In 
een aantal gemeenten in Nederland 
zijn de scholen, ouders en gemeen
te al zover dat kinderen daar van 
acht uur tot twee uur naar school 
gaan. “Het zal een enorme cultuurs-
hock met zich meebrengen, maar 
het zou bij kunnen dragen aan het 
verkleinen van de wachtlijsten.” Ho-
pelijk houdt de gemeente woord en 
wordt er, volgens eigen zeggen, snel 
en adequaat naar de aanvragen ge-
keken. Zou er nu toch echt iets ge-
daan worden aan het tekort aan op-
vangplaatsen in Aalsmeer en Ku-
delstaart? Aan de kinderopvangor-
ganisaties zal het zeker niet liggen, 
die zijn er meer dan klaar voor. 

Door Ilse Zethof

Brandweer schiet te hulp 
bij lek in woonboot
Aalsmeer - Maandag 21 december rond kwart voor acht in de iemand werd 
ontdekt dat een woonboot achter op een bedrijventerrein aan de Oosteinder-
weg een lek had. De boot lag al een beetje schuin. De brandweer is opge-
roepen om de ark leeg te pompen. Brandweerlieden hebben het water uit de 
boot gepompt en het gat gedicht. Hoe het kan dat de boot lek is geslagen, is 
onbekend. Foto: Ronald van Doorn.

Hoofdweg-tuin op SBS6!
Kudelstaart - Het bezoek van weer-
man Piet Paulusma aan ‘lichtjesland’ 
van de familie Blom aan de Hoofd-
weg 64 wordt  vanavond, woens-
dag 23 december, uitgezonden op  
SBS6. U/jij bent de komende dagen 

nog van harte welkom om de ver-
lichte tuin binnen te stappen. Kijken 
mag dagelijks tussen 17.00 en 18.00 
uur en van 19.00 tot 22.30 uur.  

Foto: Ronald van Doorn.

Aalsmeer - De districtsrecherche 
in Amsterdam Zuid is nog steeds 
op zoek naar de identiteit van een 
man die woensdag 9 december zelf-
moord pleegde. Eerdere pogingen 
om via de media zijn identiteit te 
achterhalen, leidden niet tot resul-
taat. Daarom laat de recherche nu 
foto’s zien van twee tatoeages, die 
op beide schouders zaten. Rechts 
zat een roos, links een slang met 
hart. De man werd ‘s middags rond 
half een door omwonenden aange-
troffen in de bosschages op de Jac. 
Takkade in Aalsmeer. 
Hij droeg niets bij zich waaruit zijn 
identiteit kon worden vastgesteld. 
De politie heeft tactisch en foren-
sisch onderzoek verricht, hetgeen 
vooralsnog niet heeft kunnen lei-
den tot de identiteit van het slacht-
offer. Het gaat om een man met het 
volgende signalement: blanke man 
met bril, vermoedelijk afkomstig uit 
Oost-Europa, ongeveer 1.90 meter 
lang, 110 kilogram zwaar, met een 

gezet postuur en een kaal hoofd. De 
man had een tatoeage op zijn linker 
bovenarm en droeg verschillende la-
gen kleding en een zwarte muts. De 
bovenste laag bestond uit een zwar-
te spijkerbroek en een zwartkleurig 
jack van het merk Jeff Banks Lon-
den. Hij droeg bruine suède schoe-
nen, maat 43, van het merk CAT. 
De man had een bruine sporttas van 
het merk Kappa bij zich. Daarin zat 
een camera met meerdere vakantie-
foto’s van het slachtoffer, gemaakt 
vier jaar geleden in Nicaragua. 

Mensen die een persoon missen 
in hun omgeving die voldoet aan 
het signalement of die de man aan 
de hand van de foto’s herkennen, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de politie Amsterdam-Amstel-
land via het nummer 0900-8844. Op 
woensdagavond 23 december zal er 
in het programma Ter Plaatse van 
RTV Noord Holland aandacht wor-
den besteed aan deze zaak.

Zelfmoordactie op 9 december
Politie zoekt identiteit 
slachtoffer Jac. Takkade

Start reconstructie van de 
Uiterweg en Grundelweg
Aalsmeer - Het Praamplein is vrij-
wel voltooid. Dit jaar en begin vol-
gend jaar zal hier de laatste hand 
aan worden gelegd door het plaat-
sen van openbare verlichting, ban-
ken, prullenbakken, fietsbeugels en 
paaltjes. Boombakken zijn reeds ge-
plaatst. De volgende fase van de uit-
voering van het project Vernieuwing 
Aalsmeer Dorp is de reconstructie 
van de Uiterweg en de Grundelweg. 
Vorige week dinsdag 15 december is 
gestart met het heiwerk van ontwik-
kelaar Stevaco bij de Grundelweg. 
Het verkeer kan tijdens deze werk-
zaamheden in beide richtingen blij-
ven rijden over de Grundelweg en 
Uiterweg. In januari 2010 zullen de 
saneringswerkzaamheden aan de 
Grundelweg plaatsvinden. Vervol-
gens zal de fundering van de Grun-
delweg vanaf Praamplein tot de in-
gang van de Kreike-appartemen-
ten worden aangelegd en zullen de 
stelconplaten weer worden terug-
gebracht. Ook de bouwgrond van 
de appartementen zal in deze perio-

de worden gesaneerd. Tijdens deze 
werkzaamheden wordt de Grundel-
weg afgesloten, maar zal de Uiter-
weg open zijn. De bewoners van de 
Kreike-appartementen kunnen wel 
gebruik maken van de Grundelweg. 
In de maanden februari, maart en 
april zal de reconstructie van de Ui-
terweg inclusief de bruggen plaats-
vinden. Tijdens deze werkzaamhe-
den zal het eerste gedeelte van de 
Uiterweg (tot aan de Grundelweg) 
zijn afgesloten, maar zal de Grun-
delweg open zijn. Op het Molenpad 
zal in deze periode een parkeerver-
bod gelden om de doorstroming van 
het verkeer te garanderen. In mei  
zal de fundering van de Grundelweg 
(het gedeelte van de Uiterweg tot de 
ingang van de Kreike-appartemen-
ten) worden aangelegd. Tijdens de-
ze werkzaamheden zal de Grundel-
weg worden afgesloten. De bewo-
ners van de Kreike-appartementen 
kunnen gebruik maken van het an-
dere gedeelte van de Grundelweg. 
De Uiterweg is dan weer open.

ingezonden
Slechte bestrating in Ophelialaan
Bedankt Gemeente Aalsmeer, af-
deling openbare werken. Dat u zo 
zorgzaam bent op uw burgers, dat 
de stoep bij de C 1000 in de Ophe-
lialaan zo mooi gelijkvloers ligt, vol-
gens de winkelier zijn er al diverse 
klachten bij u als dienst openbare 
werken binnen gekomen, dat de be-
strating bijzonder slecht is, gister-
middag is het mij ook overkomen, 
ik struikelde over een niet gelijklig-
gende stoeptegel, heb er een zwa-
re kneuzing aan mijn rechterbeen 
aan overgehouden, ik dank mede-

omstanders die mij weer op de been 
hielpen.
Wanneer denkt u als dienst open-
bare werken nu eens de bestrating 
in het winkelcentrum Opheliliaan 
aan te pakken, of moet er nog meer 
mensen zoals mijn persoon vallen, 
en u een gepeperde rekening sturen 
als er daadwerkelijk letsel bij komt?
u dient als gemeente dienst open-
bare werken de veiligheid voor uw 
burgers te waarborgen.
Wilfred van Heusden, Lakenble-
kerstraat 45. Fax: 0297-750496.

Autobrand in Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Op de Vlinderweg is 
vrijdag 18 december rond half drie 
in de middag een auto in de brand 

gevlogen. De brand heeft de zaak 
geblust. Oorzaak lag waarschijnlijk 
in een technisch probleem.

Reactie wethouder Overbeek:
“Kinderopvang geen 
gemeentelijke taak”
Aalsmeer - “Bij het realiseren 
van voldoende kinderopvang in 
Aalsmeer moeten we de taken en 
verantwoordelijkheden wel zuiver 
houden. Sinds 2006 is de verant-
woordelijkheid voor kinderopvang 
geen gemeentelijke taak meer. De 
markt van vraag en aanbod moet 
zijn werk doen. Door Rijksbeleid is 
de vraag naar kinderopvang (dag-
opvang en naschoolse opvang) ex-
plosief gegroeid. De gemeente 
heeft een faciliterende functie om 
aanvragen voor een bouwvergun-
ning te toetsen aan wet- en regel-
geving. Eén van die wetten is het 
Luchthavenindelingsbesluit (LIB), 
waarin is aangegeven dat kinderop-
vang alleen mogelijk is na onthef-
fing van het Ministerie van VROM. 
Dat is geen kwestie van “verschui-
len” maar het is uitvoering geven 
van de wet waaraan wij gehouden 
zijn (zie betekenis van “wethou-
der”). Helaas ligt een groot deel van 

Aalsmeer in deze LIB-zone. Een an-
dere “Wet” waar de gemeente zich 
aan moet houden is de Wet Ruim-
telijke Ordening (WRO). Deze geeft 
de mogelijkheid tijdelijk ontheffing 
van de bestemming te geven mits 
aangegeven wordt hoe een perma-
nente oplossing wordt gerealiseerd. 
In dit traject moeten we samen op-
trekken. De lijst met mogelijke lo-
caties betreft panden die geen ei-
gendom van de gemeente zijn. Hier 
moeten we omzichtig mee te werk 
gaan. Met de scholen zijn wij in ge-
sprek over continuroosters. De be-
voegdheid hiertoe ligt echter niet bij 
de gemeente maar bij de schoolbe-
sturen. Voor het overige verwijs ik 
graag naar het persbericht van vo-
rige week en ik herhaal de hierin 
uitgesproken wens dat “Gemeen-
te en kinderopvang samen op moe-
ten trekken om een oplossing te vin-
den”.
J.J. Overbeek, wethouder.
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Kerstster hoort bij december!
Aalsmeer - De kerstster hoort echt 
bij de donkere decembermaand. Ze 
hebben krachtige kleuren en bloei-
en tot hartje januari. 
Kerststerren zijn er bijvoorbeeld in 
donker- of lichter rood. Maar ook 
wit, crème, lime, lichtroze, hardro-
ze, zalmroze en roze met witte blad-
randen. 
Er zijn oogstrelende mini’s en me-
diumversies of, creëer de trend look 
van nu in extra groot. 
Voor 2009 zijn het vooral de aller-
grootste kerststerren die het gaan 
maken. 
Dit jaar mag de styling in extra large! 
Bloemstylist Florian Seyd: “Creëer 
met grote kerststerren opvallende 

kleurvlakken, stoer, strak en solo. 
De kerststerren samen vullen het 
interieur met hun sprekende kleu-
ren. Kies voor kleuren die echt wat 
doen met je inrichting.” 
Kerststerren doen het fantastisch in 
royale bakken, manden en potten 
en op decoratieve schalen. 
Combineer ze subtiel met je kerst-
decoratie en breng nadrukke-
lijk één kleur en sfeer naar voren. 
Geef kerststerren regelmatig wat 
lauw water, maar houd hun voeten 
droog. 
Ze houden niet van tocht. Zorg 
voor een licht plekje, maar voorkom 
rechtstreeks zonlicht. Dan blijven ze 
schitteren tot diep in januari.

NieuwNAT op het web!
Aalsmeer - “We leven in het digi-
tale tijdperk en dat zullen we we-
ten ook. Het NieuwNAT maakt ge-
bruik van de kansen die internet 
biedt. Maar er zijn ook vraagtekens 
te stellen bij de lichtsnelle menings-
vorming. Ik vond – uiteraard op in-
ternet – een aantal prikkelende stel-
lingen. Zoals: 1. De wet van God-
win: ‘Als een discussie op internet 
een tijdje duurt, loopt hij uiteinde-
lijk uit op Hitler. Het begint met fe-
minisme of groenten. Het eindigt 
altijd bij Hitler.’ 2. De wet van Poe: 
‘Parodie en ernst worden op inter-
net vaak verward.’ 3. Wet 34:  ‘Ieder 
idee, iedere internettoepassing ein-
digt bij porno.’ 4. De wet van Skitt: 
‘Iedere reactie die beweert dat er in 
de vorige reactie een fout zat, be-
vat zelf ook weer minstens een fout.’ 
5. De wet van Scopie: ‘In elke dis-
cussie over wetenschap of genees-
kunde verlies je het pleit onmiddel-
lijk met citaten of verwijzingen naar 
een geloofwaardige bron.’ 6. De wet 
van Danth: ‘Als je maar steeds  blijft 
roepen dat je een discussie gewon-
nen hebt, heb je hem waarschijnlijk 
hopeloos verloren.’ 7. Pommer’s wet: 
‘Iemands mening kan veranderen 
door het bezoek aan internet. Na-
deel: eerst heeft hij geen mening, en 
dan de verkeerde.’ Zo lang ik mij kan 
herinneren, hebben politici ‘het volk’ 
voorgehouden: ‘Ú hebt het voor het 
zeggen!’ – Daarmee werd oorspron-
kelijk bedoeld: u kunt uw stem uit-
brengen op die volksvertegenwoor-
digers die u voor de komende perio-
de het bestuur toevertrouwt.

Democratisering
Ik heb druk meegedaan aan de de-
mocratiseringsgolven die sinds de 
jaren zestig het politieke landschap 
hebben bewogen. 
De mogelijkheden van de burgers 
om bezwaren in te dienen, in te 
spreken en mee te spreken, zijn gi-
gantisch uitgebreid. Het burgerini-
tiatief en het referendum zijn niet 
langer de hersenspinsels van losge-
slagen democraten. En nu wordt de 
keerzijde zichtbaar van: “Ú hebt het 
voor het zeggen!” De indruk heeft 
postgevat dat meespreken en in-
spreken meebeslissen betekent. En 
telkens als blijkt dat dat niet zo is, 
raken de meesprekers, de inspre-
kers, de bezwaarmakers en ande-
re geraadpleegden meer gefrus-
treerd. Ú had het immers voor het 
zeggen?! En met de komst van in-
ternet is de beer helemaal los. ‘Het 
volk’ blijkt ineens uit allemaal indivi-
duen te bestaan, die ieder voor zich 
een eigen mening hebben – en die 
nu ook wonderbaarlijk snel kunnen 
uiten. Waar dat toe leidt: lees de re-
acties op de artikelen in De Tele-
graaf maar eens door. “Ú heeft het 
voor het zeggen.” 
Het misverstand dat dit ook voor de 
dagelijkse gang van zaken in het 
openbare bestuur geldt, wordt ge-
voed door de talloze verkiezingen en 
enquêtes die door allerlei radio- en 

tv-programma’s worden georgani-
seerd. Van de kandidaat-boeren die 
een vrouw zoeken, allerlei vormen 
van Idols, de verkiezing van ‘puntje, 
puntje, puntje’ van het jaar, de bes-
te ‘dit of dat’, de populairste ‘zus of 
zo’, tot stand.namelijk: de luisteraar, 
kijker, sms’er of internetter heeft het 
voor het zeggen.

Hoop
Ko Weststrate zegt in zijn stukje in 
NieuwNAT: “Ik hoop van harte dat 
het grootste succes (bij de verkie-
zingen) niet zal zijn voor partijen die 
zich laten leiden door rancune, ba-
lorigheid, extremisme en populis-
me.” Ik help hem hopen. Ik kom in 
dit nummer van NieuwNAT niet veel 
uitspraken tegen die tot optimisme 
aanleiding geven. Joost van Itterzon 
zegt: “Een jaarlijks foldertje met wat 
de gemeente nou eigenlijk doet in 
een jaar lijkt mij niet zo’n heel groot 
probleem.” 
Dat foldertje bestaat al, Joost! Het 
ploft niet jaarlijks maar wekelijks in 
de bus, en heet Nieuwe Meerbo-
de, Witte Weekblad of Aalsmeerder 
Courant!
Paul van de Laarse: “Het ambtena-
renapparaat heeft een eigen cul-
tuur, waar je niet achter komt.” Mar-
cel Harting hoopt dat milieuvervui-
lende ganzen aan de macht komen. 
Erik van Itterzon vind het ‘jammer 
dat de PVV niet meedoet in maart 
2010’. Dat is andere koek dan ‘de 
rancune, de balorigheid, het extre-
misme en populisme’ waar Westra-
te voor vreest. Paul Bras stoort zich 
aan ‘de beperkte visie van lokale be-
stuurders’. Kom op, Paul! Doe mee, 
stel je verkiesbaar en laat ons delen 
in je brede kijk op de dingen. Volkert 
Deen wil dat kandidaat-raadsleden 
gaan solliciteren bij het publiek. Dat 
is precies wat er gaat gebeuren, Vol-
kert! Dat heet verkiezingen. De eni-
gen die zich concreet bezighouden 
met waar het met de Aalsmeerse 
politiek naartoe moet, zijn Jelle Buis-
ma en Joop Kok. Jelle nogal abstract 
met een sociaaldemocratische ide-
ologie, Joop heel concreet met wat 
hij mist in Aalsmeer. Ik ben het gro-
tendeels met hem eens. Alleen, met 
het formuleren van problemen ben 
je er niet. Het gaat bij onze dagelijk-
se dorpspolitiek om het zoeken naar 
oplossingen.

Euvel
Dat is het euvel van deze digitale 
tijd: Alom worden problemen, het 
liefst zo scherp mogelijk, benoemd. 
En veel mensen blijken plotseling 
een mening te uiten, waarvan ze 
eerder niet het flauwste benul had-
den dat ze die hadden.
‘Inspraak zonder inzicht leidt tot 
uitspraak zonder uitzicht.’ De-
ze woorden worden in dit nummer 
van NieuwNAT aan burgemeester 
Brouwer toegeschreven. Het is nog 
veel erger geworden”, aldus Pier-
re Tuning, bij de introductie van het 
NieuwNAT op 20 december.

‘Gewoon’ een broer (Roy) met zijn zussen (links Naomi en rechts Kim), maar dan wel alledrie op dezelfde dag, in het-
zelfde jaar geboren. 

Aalsmeerse drieling, twaalf jaar later...

Kim, Naomi en Roy: Drie-
eenheid met eigen identiteit 
Aalsmeer - De wasmachine in hui-
ze Delwel draait dagelijks op volle 
toeren. “Drie per dag”, aldus Sarina 
Delwel, moeder van een twee-eii-
ge drieling en zoon Mike. Toen Mike 
2 jaar was, verwachtten Sarina en 
haar man Nico weer een kindje. Het 
bleek echter niet één maar een drie-
tal te zijn! Van een gezin met een 
kind werden de jonge ouders op 4 
januari 1997 in één klap een fami-
lie van zes mensen! Deze gezinsuit-
breiding zorgde sowieso voor veel 
geluk, maar uiteraard op organisa-
torisch vlak flink wat geregel en im-
proviseren. Vanaf de geboorte zal 
het getal ‘3’ het echt wel het meest-
gehoorde getal zijn geweest: drie 
bedjes, nieuwe kleding maal drie, 
drie bordjes extra, ja zelfs een ‘tri-
ple’ kinderwagen! Het was en is 
heel bijzonder, om ouders van een 
drieling te zijn. Maar toch ook weer 
normaal. Oké, er is één verjaardag 
voor drie tegelijk. Maar verder... “Het 
zijn drie verschillende kinderen, met 
allemaal een duidelijk eigen karak-
ter en identiteit”, vertelt Sarina. De 
drieling wordt 4 januari 2010 alweer 
dertien. Hoe is het hen eigenlijk ver-
gaan, die twaalf jaar?

Ieder eigen leventje
“Heel goed hoor”, vinden Roy en zijn 
zussen Naomi en Kim. Ze zijn net 
als veel kids van hun leeftijd opge-
groeid met alle leuke en soms min-
der leuke dingen die bij de kinder-
jaren horen. Met vallen en weer op-
staan, zoals dat zo vaak gaat. Over 
vallen gesproken... “Het gekke is dat 
we alledrie een keer onze pink heb-
ben gekneusd”, aldus de drieling. 
Niet tegelijkertijd maar toch. Ook 
hebben de meiden wel eens tege-
lijkertijd hoofdpijn zonder dat ze dat 
van elkaar weten. Maar verder heb-
ben ze weinig meer gemeen dan an-
dere broers en zussen. Hoewel Kim 
en Naomi vooral toen ze nog jon-
ger waren ‘als twee druppels’ op el-
kaar leken, zijn het juist de verschil-
len tussen de drie die opvallen. Sa-

rina: “Vanaf de geboorte merkte ik 
al dat ze alledrie een eigen karakter 
hebben. We vonden het belangrijk 
om die karakters te stimuleren. Dus 
niet alledrie hetzelfde pakje aan, 
heb ik bewust niet gedaan. Ook za-
ten de drie niet naast elkaar in de 
klas of gingen op dezelfde sport-
club.” En ook nu is het echt niet zo 
dat waar de één gaat de twee an-
deren dicht in de buurt zijn. Ja, op 
Terschelling misschien, het eiland 
waar de familie elke zomer een paar 
weken te vinden is. Vakantie vieren. 
Vinden ze alledrie fantastisch. Maar 
verder leidt ieder van het trio ge-
woon zijn/haar eigen leuke leven-
tje. Hyves, vriendinnen, voetbal (Roy 

dan), schoolperikelen en giechelen 
om alles (de dames dan). 

Bevalling: half uurtje
Ondanks dat het gezin gewoon als 
elk ander vier-kinderen-gezin leeft, 
was het in het begin natuurlijk verre 
van gewoon. De zwangerschap om 
te beginnen. “We wisten pas na 14 
weken dat het er drie zouden zijn. 
Weet je wat zo gek is”, zegt Sarina, 
“we waren net met de aanbouw be-
zig van ons huis. Zo zie je maar: toe-
val bestaat niet.” Na de blijde mede-
deling dat er een meerling zat aan 
te komen, is ze al gauw gestopt met 
werken en in de 28e week opgeno-
men in het ziekenhuis. Weeënrem-

mers stonden op het ‘menu’ en dat 
was maar goed ook aan een kant. 
Het drietal kondigde zich namelijk 
snel aan: vijf weken te vroeg. 
De kindjes waren goed op gewicht. 
Roy: “Ik was de zwaarste met 6 
pond, terwijl ik nu het lichtst ben, 
haha.” Sarina echter was slechts 11 
kilo aangekomen tijdens de zwan-
gerschap. “Ze aten me helemaal 
op joh.” De benaming supermoeder 
dient zich aan, want Sarina ‘deed’ 
de bevalling in een half uur! “Altijd 
gesport en ik had Mike al gekregen 
natuurlijk, maar inderdaad, het be-
vallen ging erg snel.” Roy was haan-
tje de voorste, oftewel die kwam als 
eerste, gevolgd door Naomi en Kim. 
Toen moeder en de drieling huis-
waarts keerden, was het nieuws na-
tuurlijk niet opgemerkt gebleven. 
“Leuke reacties hebben we gehad 
hoor”, weet Sarina nog. Zo werd in 
de Mercuriusstraat - waar ze nog 
steeds wonen - geld ingezameld en 
kochten de buurtjes drie autozitjes, 
pakken luiers en een fiets voor de 
toen 2-jarige Mike. Ook de C1000 
zorgde voor een welkom cadeau 
door tassen levensmiddelen te ge-
ven. De niet-tastbare cadeaus dien-
den zich ook aan: aandacht in de 
krant, maar ook de hulp van buur-
meisje Samantha en haar moeder 
Sonja. “Samantha kwam elke dag 
uit school om te helpen. Ze was toen 
twaalf jaar en ze hielp met flesjes 
geven en zo. We hebben onwijs veel 
steun gehad. Natuurlijk ook van on-
ze ouders en schoonouders.” Sari-
na was de afgelopen jaren full-time 
moeder, dat zal niemand verbazen. 
“Het is een fabriek, er is altijd wat 
te doen.” Natuurlijk wel heel leuk 
en gezellig ook. Heel soms waren er 
minder leuke reacties. Zoals de me-
vrouw die hardop dacht ‘dat het wel 
IVF geweest was zeker?’ Verder wa-
ren er vooral veel reacties op straat 
als de mama achter de tandemkin-
derwagen liep. Nu ze meer hun ei-
gen gang gaan heeft Sarina weer 
een baan. 
Twee dagen werkte ze in de thuis-
zorg. “Heerlijk hoor.” Man Nico heeft 
een eigen bedrijf in scooters. Zoon 
Roy wil ook wel zoiets later. “Hande-
laar in auto’s en scooters wil ik wor-
den.” Zussen Naomi en Kim weten 
het nog niet. Eerst maar eens hun 
13e verjaardag vieren. Die is 4 janu-
ari aanstaande.  
De volgende mijlpaal! 

Door: Joke van der Zee.

Net geboren.... 4 januari 1997, vijf weken te vroeg.

Servicelijn van gemeente:
Meldpunt voor klachten
Aalsmeer - De servicelijn van de 
gemeente Aalsmeer is het centrale 
meldpunt voor meldingen van los-
liggende stoeptegels, defecte open-
bare verlichting en andere. De mel-
dingen worden door het service-
team van de Meerlanden opgelost. 
De weg naar de servicelijn weet nog 
niet iedereen te vinden. 
De meldingen bij de servicelijn zijn 
van groot belang voor het service-
team om vlot herstelwerk te kunnen 
doen. Ziet u een losliggende tegel, 
zwerfvuil of vernieling? 
Doe een melding en bel de ser-
vicelijn van de gemeente Aalmeer 
via 387575. De afgelopen maanden 
zijn burgemeester en wethouders 
op bezoek geweest in verschillende 
wijken. De wijken Dorp, Stommeer, 
Hornmeer en Kudelstaart zijn al be-
zocht. De wijken Aalsmeer-Oost en 
De Uiterweg volgen nog in het nieu-
we jaar. 
De wijkbewoners werden opgeroe-
pen om vooraf vragen te stellen. In 
alle wijken bleek dat er bij die vra-
gen ook meldingen voor de service-
lijn zaten. Deze meldingen zijn di-
rect op

gepakt door het serviceteam. Tij-
dens de schouwen die in het na-
jaar in het kader van wonen, welzijn 
en zorg in de wijken zijn gehouden,  
kwamen ook knelpunten naar voren 
die direct via het serviceteam opge-
lost konden worden. 
Voor vragen, meldingen en klach-
ten over onderhoud straatwerk, ka-
potte straat verlichting, zwerfvuil, 
papierbakken en hondenpoepbak-
ken, groenonderhoud, waterover-
last, verstoppingen aan riolering of 
straatkolken, kapotte speeltoestel-
len, verontreiniging speelterreinen, 
vernieling gemeentelijke eigendom-
men, verkeersborden en straatmeu-
bilair kan contact opgenomen wor-
den met de servicelijn. Een mel-
ding voor de servicelijn kan telefo-
nisch, maar ook per email via in-
fo@aalsmeer.nl of schriftelijk (post-
bus 253, 1430 AG) worden gedaan. 
Meldingen worden centraal geregi-
streerd en geregeld. 

De melding wordt in maximaal ze-
ven werkdagen opgelost. Indien dit 
niet mogelijk is, krijgt de melder een 
bericht.

Open ALS rummikubtoernooi
De Kwakel - Op vrijdag 8 janua-
ri wordt het eerste open ALS rum-
micubtoernooi georganiseerd bij 
sportvereniging KDO in De Kwa-
kel. Het idee voor het open als rum-
mikub toernooi begon enige maan-
den geleden. Bij één van de meiden 
van de organisatie werd op 28 ja-
rige leeftijd Hodking (lymfklierkan-
ker) geconstateerd. Tijdens de vele 
bezoekjes aan het ziekenhuis voor 
de chemo werd er ter afleiding me-
nig potje rummikub gespeeld. Tij-
dens al deze spelletjes kwam de uit-
daging om een toernooi te organi-
seren en het geld aan een goed doel 
te schenken. Zij is inmiddels schoon 
verklaart en daarom wil de groep nu 
daad bij woord voegen. Een vriend 
van de organisatie heeft ALS, dit is 
een ernstige spierziekte waar  nog 

weinig over bekend is. Deze avond 
is opgezet om geld voor de ALS 
stichting in te zamelen, die onder-
zoek naar deze spierziekte mogelijk 
maakt. Tot op de dag van vandaag 
is ALS op korte termijn een dode-
lijke spierziekte. De groep hoopt op 
een gezellig avondje rummikub met 
tussendoor een loterij waarbij mooie 
prijzen dankzij vele sponsors te win-
nen zijn. De rummikubavond op vrij-
dag 8 januari begint om 19.30 bij sv 
KDO in de Kwakel. Het inschrijfgeld 
bedraagt 10 euro en komt in zijn ge-
heel te goede aan de ALS stichting. 
Uiteraard staat een bakje koffie met 
wat lekkers voor de spelers klaar. 
Kijk voor meer informatie over de 
ziekte en de actie op www.alsvrien-
den.nl. Via deze site kan ook een 
donatie overgemaakt worden.

Tekenen en schilderen 
bij Vita Welzijn
Aalsmeer - Op 12 januari gaat de 
teken- en schildercursus onder lei-
ding van docente Joke Tielrooy weer 
van start. 
De cursus is bedoeld voor zowel be-
ginners als gevorderden. Er komen 
verschillende technieken en materi-
alen aan bod in blokken van twaalf 
lessen. 
Zo kan men tekenen met inkt, schil-
deren met aquarel en acryl. Theo-
rie over bijvoorbeeld perspectief en 
materiaalkeuze wordt tijdens de les-
sen gegeven. 
Tekenen en schilderen is te leren 
en het is een misvatting dat deelne-
mers eerst moeten kunnen tekenen 
voor men kan schilderen. Er kan zo-

wel naar stilleven als naar een voor-
beeld gewerkt worden. 
Voor materiaal zoals penselen, pa-
pier, verf hoeft men niet te zorgen. 
Naast het leren van deze diverse 
technieken is het gezellig samen 
zijn ook belangrijk. 
De cursus omvat twaalf lessen, kost 
58,50 euro en wordt gegeven in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 op dinsdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in 
deze groep. Voor opgave en infor-
matie kan gebeld worden met Vi-
ta welzijn en advies: Parklaan 27, tel. 
0297-344094.
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Kerstverhaal 2009
De krantenjongen met de gouden fiets
Aalsmeer - Slingerend over de 
stoep en dan weer op de weg, cros-
te de krantenjongen in alle vroegte 
op zijn oude opoefiets door de nog 
verlate straten van de stad. Non-
chalant bungelde er nog enkele, 
door het druilige weer nat gewor-
den kranten uit zijn tas. Geeuwend 
en nog half slapend volgde het klei-
ne meisje Anouk door het keuken-
raam de krantenjongen. Met behen-
dige bewegingen aan zijn fietsstuur, 
gelijk als een volleerd acrobaat, om-
zeilde hij de talloze regenplassen. 
Kon zij zelf al maar fietsen, dacht 
ze. Gisteren nog, had ze met be-
hulp van haar vader een stukje los 
proberen te fietsen. Pardoes was ze 
met een harde klap tegen het tuin-
hek van de buurman aan gereden. 
Kwaad viel hij toen tegen haar uit 
en bulderde: “Kijk je uit voor mijn 
spullen!” Normaal stond ze nooit 
zo vroeg op, maar nu zo vlak voor 
de kerst werd het toch spannend: 
Zou er dit jaar wel sneeuw komen? 
Anouk’s moeder had haar foto’s la-
ten zien van vroeger in de sneeuw. 
Iedereen maakte toen dolle pret met 
elkaar. Die foto van de sneeuwpop 
met zijn zwarte steenkooloogjes 
vond ze de mooiste. Ook had haar 
moeder het geheim verteld waar 
de sneeuw vandaan: Het was het 
werk van de engeltjes, hoog boven, 
als die met hun gouden vleugels 
de wolken aanraakte, dan dwarrel-
de er even later witte sneeuwvlok-
ken naar beneden. Anouk keek nu 
schuin omhoog naar de grauwe 
hemel en verzuchte: Zullen enge-
len nog wel bestaan? De kranten-
jongen was nu vlak bij hun huis. Ja-
loers keek ze nu naar zijn fiets. Wat 
zou ze dol graag nu zelf al kunnen 
fietsen en waar zou ze niet allemaal 
naar toe kunnen gaan. Plots zakte 
ze langzaam van vermoeidheid voor 
het keukenraam in slaap en droom-
de en droomde: Door de openstaan-
de klep van de brievenbus fluister-
de de krantenjongen naar Anouk: 
“Hé, meisje, wil je ook eens probe-
ren te crossen op mijn opoefiets?” 
“Ik kan nog niet fietsen”, stamelde 
ze verlegen. “Ik leer het je wel, ruim-
te genoeg op straat. Iedereen slaapt 
toch nog.” Niet veel later vloog de 
buitendeur open en holde Anouk de 
straat op. 
Op dat moment was het net of ie-
dereen in de buurt en zelfs in de 

stad overal de lichten had aange-
stoken voor haar. Zelfs de feestver-
lichting in de winkelstraat branden 
volop. Verblind door het felle licht, 
hield ze nu haar handen voor haar 
ogen. “Zo kan ik je geen fietsen le-
ren, je moet wel je handen aan het 
stuur hebben.” De jongen had on-
dertussen zijn laatste kranten in een 
portiek weg gesmeten en stond nu 
met zijn fiets voor Anouk: “Je fietsles 
is begonnen!” 
De eerste trapbewegingen op de 
hoge opoefiets waren nog wel even 
wennen voor het kleine meisje. Ge-
lukkig hield de krantenjongen haar 
goed vast. 
“Goed zo Anouk, je kan het!, Bra-
vo, bravo!”, werd er plots enthousi-
ast overal vandaan geroepen. Het 
leek of de hele stad wakker was ge-
worden en haar massaal stond aan 
te moedigen. Maar ineens gebeurde 
er iets vreemds: De krantenjongen 
gleed uit over het gladde wegdek 
en tot schrik van iedereen moest hij 
Anouk met haar fiets los laten. In 
volle vaart reed ze nu op het tuinhek 
van de buurman af, alleen! “Mijn 
nieuwe hek”, riep hij in paniek en de 
andere mensen schrokken en hiel-
den hun adem in. Maar tot ieders 
verbazing gebeurde er iets wonder-
lijks. De roestige opoefiets veran-
derde plots in een glimmende gou-
den meisjesfiets en Anouk reed vol 
trots alleen, los, zonder enige hulp. 
Ze schreeuwde het uit van blijd-
schap: “Ik kan fietsen, ik kan fiet-
sen!” Langzaam steeg ze met haar 
blinkende wonderfiets op en kwam 
los van de straat. Ze kroop of liever 
gezegd ze fietste alsmaar hoger en 
hoger de lucht in. Bijna kwam ze nu 
boven allen huizen uit en het haan-
tje van de kerktoren kon ze mak-
kelijk aanraken. Anouk bleef maar 
trappen en trappen. De mensen ke-
ken angstig omhoog: “Val je niet. 
Voorzichtig bij de kerktoren.”  Maar 
Anouk hoorde er niets van. Ze kon 
immers, los fietsen en daar genoot 
ze het meest van. Ze was letterlijk 
en figuurlijk in de wolken met zo 
een mooie fiets. Haar vader en moe-
der waren ondertussen ook wakker 
geworden en stonden verschrikt te 
kijken voor het openraam: “Hou je 
goed vast, Anouk.” “Ze kan alleen 
fietsen”, riep de krantenjongen op-
getogen en de hele stad zwaaide 
naar haar. De mensen bleven naar 

boven wijzen en volgde het meisje 
op haar gouden fiets door de lucht. 
“Waar gaat ze toch naar toe?”, vroeg 
haar vader. De enige die daar ant-
woord op kon geven, was Anouk. En 
haar moeder, immers zij had tegen 
Anouk verteld over de engelen en 
het ontstaan van sneeuw. Met tra-
nen in haar ogen van de snijdende 
wind, maar meer van geluk, fietste 
Anouk nu door de wolken die langs 
haar heen suisde. Er heerste een he-
melse en vredige stilte daar boven. 
Net op het moment dat Anouk 
even naar beneden wou kijken en 
niet oplette, reed ze met haar voor-
wiel van haar gouden blikkende 
fiets tegen een grote witte wolk. En 
toen gebeurde het wonder: Kleine 
sneeuwvlokken dwarrelde nu uit de 
wolk. Als zachte donsveertjes dans-
te ze nu om Anouk heen. Ze hield 
haar hand open en enkele bleven 
liggen in de palm van haar hand. 
De sneeuwvlokken werden steeds 
groter en groter. Anouk keek voor-
zichtig over haar fiets naar beneden 
en zag de wereld onderhaar be-
dekt worden met een wit sneeuw-
tapijt. Ze schreeuwde het uit: “Het 
sneeuwt!” Door haar vreugde over 
zo veel sneeuw, lette Anouk even 
niet op en met een smak reed ze 
met haar fiets tegen een zware don-
kere regenwolk aan: Ze viel hard 
van haar fiets op de grond. Op dat 
zelfde moment bonkte de kranten-
jongen tegen het keukenraam: “Hé 
Anouk, ik krijg de krant niet door de 
brievenbus.” Ze rende naar de voor-
deur. “Dat klopt, mijn vader heeft 
hem dicht geplakt tegen het vuur-
werk.” Even later, nadat ze het plak-
band er af had getrokken, duwde 
de krantenjongen het ochtendblad 
door de bus. En toen, op dat mo-
ment dat de hij de klep van de brie-
venbus wijder open deed, waaide 
er grote sneeuwvlokken als zachte 
dansende donsveertjes naar binnen. 
“Mamma, het sneeuwt, zelfs bij ons 
in huis”, riep Anouk verheugd.
Terwij l  de krantenjongen een 
spoor achterliet in de vers gevallen 
sneeuw, rende Anouk naar buiten 
en maakte de grootste sneeuwpop 
die ooit is gemaakt. 
Haar vader en moeder stonden in de 
deuropening en keken tevreden: “Ze 
bestaan gelukkig nog, engelen.” 

Gerard Zelen.  Aalsmeer 2009

Kerstvieringen in de Levend 
Evangelie Gemeente
Schiphol-Rijk - Veel kerken, waar-
onder ook de Levend Evangelie Ge-
meente hebben de gewoonte om 
met kerst flink uit te pakken en de 
deuren wagenwijd open te zetten 
voor bezoekers. De evangelische 
gemeente organiseert twee kerst-
vieringen waar een ieder van har-
te welkom is. 
Op donderdagavond 24 december 
om 21.00 uur wordt de kerstnacht-
dienst gehouden. Deze dienst zal 
zowel moderne als nostalgische on-
derdelen bevatten. Zo zullen klas-
sieke kerstliederen worden ge-
speeld door een eigentijdse band. 
Aan de hand van muziek, toneel, 
dans en prediking wordt vervolgens 

het kerstverhaal uit de doeken ge-
daan. Aansluitend vindt een gezel-
lige receptie in feestelijke kerst-
sfeer plaats met live-muziek, hapjes 
en drankjes.  Op eerste kerstdag, 25 
december, om 10.00 uur presenteert 
de LEG een fantastisch programma 
voor het hele gezin. Naast het zin-
gen van kerstliederen kan genoten 
worden van een voorstelling met als 
titel ‘De wonderlijke kerst van va-
dertje Panov’. 
Het gebouw van de Levend Evan-
gelie Gemeente is te vinden aan de 
Boeing Avenue 121 te Schiphol-Rijk. 
Het gebouw staat parallel aan de 
N201 vlak bij de Aalsmeerse brug 
over de Ringvaart. 

‘Volle bak’ bij smartlappenkoor
Aalsmeer - Na de kerstmarkt bood 
De Oude Veiling bezoekers in de 
gelegenheid om extra in kerstsfeer 
te komen met een optreden van 
smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren. En deze uitnodiging bleek niet 
tegen dovemansoren gezegd. Het 
was ‘volle bak’ met ongeveer even-
veel bezoekers als zangers en zan-
geressen. 

Uiteraard werden vrolijke kerstlied-
jes gebracht, maar natuurlijk ook 
nummers met een droevig verhaal. 
Het was tot slot een optreden van 
het smartlappenkoor! 
De vrolijkheid werd er overigens 
niet minder om bij de bezoekers. 
Gezien het applaus is genoten van 
de dames en heren van Denk aan 
de Buren.

Sfeervol kerstconcert van 
mannenkoor Con Amore
Aalsmeer - Onder barre weers-
omstandigheden moest het afgelo-
pen zondag 20 december dan toch 
gebeuren,vele kaarten waren ver-
kocht en deze gasten kunnen na-
tuurlijk niet in de kou gezet worden. 
Het kerstconcert van Con Amo-
re in de Karmelkerk ging door! Met 
een iets kleiner mannenkoor welis-
waar, maar wel voor een goed ge-
vulde kerk. 
De voorzitter opende het con-
cert met een kort welkomstwoord 
en dank aan alle concert bezoe-
kers dat ze de elementen hadden 
getrotseerd. Met het lied ‘Torches, 
torches’ opende het koor het pro-
gramma, afwisselend begeleid op 
orgel door Nico van Geijlswijk en 
op de piano door Rob Goudkuil. Op 
dwarsfluit liet Moniek Eigenhuis van 
zich horen en op trompet Nico van 
der Meulen. Voor deze instrumen-
ten had Theo van der Hoorn de ar-
rangementen gemaakt. Bij het ‘Stil-
le Nacht’ van Grüber was er de ori-
ginele begeleiding op gitaar door 
Peter Broertjes. Uit oude verhalen 
blijkt namelijk dat er toen geen or-
gel beschikbaar was en de begelei-
ding werd gedaan door een gitaar. 
In ‘See a mid de wintersnow’ was 
het de beurt aan Lous Zandvliet, de 
sopraan die dit maal met Con Amo-

re als soliste mee zong. Na ‘Listen to 
the Angels’ kwam Peter Broertjes bij 
de begeleiding met de bas voor de 
meer populaire nummers. Voor het 
laatste nummer werd iedere mede-
werker bedankt en voorzien van een 
boeket bloemen. Zeer toepasselijk 
was het slotlied   ‘I’m dreaming of a 
white Christmas’ en ‘We wish you a 
merry Chrismas’. Daarna gingen de 
bezoekers en koorzangers door de 
witte wereld weer huiswaarts.

Kerstgala Groenstrook groot feest
Aalsmeer - Rond de kerstdagen 
waren er net als ieder jaar weer 
diverse activiteiten in het feeste-
lijk versierde gebouw van Wellant-
college vmbo de Groenstrook. Zo 
hebben leerlingen gezamenlijk een 
kerstontbijt verzorgd en werden er 
kerststukjes gemaakt op de laat-
ste schooldag voor de kerstvakan-
tie. Voor de examenkandidaten was 
er donderdagavond een heus kerst-
gala georganiseerd. Tenslotte zijn 
er eerder deze maand een aantal 
derde klassers naar Artis geweest 
om mee te helpen de Amsterdam-
se dierentuin in kerstsfeer om te 
toveren. Donderdag 17 december 

jl. was het jaarlijkse kerstgala voor 
de examenkandidaten van VMBO 
de Groenstrook. In discotheek Bon 
Ami werden de leerlingen met een 
glaasje (alcoholvrije) champagne 
ontvangen en natuurlijk moest een 
ieder op de foto. Op hoge hakken 
of met colbert, de meesten moes-
ten toch wel erg wennen aan hun 
outfit. Maar dit alles mocht de pret 
niet drukken. Met elkaar maakten 
de leerlingen er één groot feest van. 
Er werd volop gedanst  en gepraat 
aan de bar. Dit alles onder het genot 
van een frisdrankje, klasse allemaal! 
Halverwege de avond werden de 
nominaties uitgedeeld voor de ver-

kiezing van de Mrs. en Mr. Christ-
mas. Wat was dat dit jaar moeilijk! 
Uiteindelijk stonden er vijf prachtige 
jonge dames en heren op het podi-
um. Onder luid gejoel moest de ju-
ry een winnaar en winnares kiezen. 
Ondertussen trad het eigen zang-
talent Dymphia op. Na dit fantasti-
sche optreden kon de jury bekend 
maken dat Samantha en Sven de 
felbegeerde titels hadden gewon-
nen.  Even na middernacht kwam 
het feest ten einde en stapte ieder-
een de sneeuw in om aan de kerst-
vakantie te beginnen. Daarna moet 
er weer hard gewerkt worden, want 
in januari staat de tweede examen-
week en stage gepland. Eind janua-
ri gaan de leerlingen de laatste pe-
riode in, in deze laatste lessen gaan 
ze zich onder andere voorbereiden 
op het eindexamen. Wellantcollege 
vmbo de Groenstrook Aalsmeer is 
gevestigd aan de Jac. P. Thijsselaan 
18. Telefonische informatie is te ver-
krijgen op telefoonnummer: 0297-
384949. Bezoek ook eens de websi-
te: www.wellant.nl

Foto: Nico Otto

Veel sneeuw, toch kerstconcert
Kudelstaart - Ondanks het weer-
alarm, de vele sneeuwval, is het 
kerstconcert in Kudelstaart gewoon 
doorgegaan. Al werd er begon-
nen met wat tegenslag. Bij het zet-
ten van de tent voor het buitenge-
beuren van de ijsvereniging VZOD, 
waaide de tent verschillende keren 
van zijn plaats, dus om ongelukken 
te voorkomen werd de tent weer af-
gebroken. Afgesproken werd dan 
de chocomel en glühwein maar aan 
het eind van het concert achterin 
de kerk aan te bieden. Dit probleem 
was opgelost. Maar, toen een tele-
foontje van muziekvereniging Flo-
ra, de dirigent kon niet komen van-
wege het weer en met hem nog an-
dere muzikanten die elders vandaan 
moesten komen, dus moest Flo-
ra helaas afzeggen.  Ook hiervoor 
werd een oplossing gevonden, ieder 
koor verzorgde de samenzang. Alle 
koorleden waren op tijd in de kerk 

aanwezig, mooi in het zwart, rood en 
wit gekleed. De kerk was eenvou-
dig, maar leuk versierd en het was 
er lekker warm. Wat vooral belang-
rijk was:  De kerk zat goed gevuld 
met belangstellenden. Na een wel-
kom begon de samenzang, de be-
zoekers zongen uit volle borst mee. 
Het kinderkoor de Kudelkwetters 
opende het concert. Na drie liedjes, 
en een gedicht en een samenzang 
er tussendoor,mochten de kinderen 
gaan zitten. Tijdens het intermezzo 
van het combo van Fiore kwam het 
jongerenkoor Fiore op. Ook zij lie-
ten, tussen een gedicht en een sa-
menzang door, drie mooie liederen 
horen. Bekend en onbekend. De or-
ganist speelde een intermezzo , ter-
wijl de koren weer wisselden. Ver-
volgens was het de beurt aan zang-
koor Cum Ecclesia. Het koor liet ver-
schillende stijlen van kerstliederen 
horen, en met het kerstgedicht en 

een samenzang kwam er een einde 
aan het Kerstconcert. Na een dank-
woord en een aantal mededelingen, 
kregen de dirigenten een mooie 
kerstboeket en werd iedereen uit-
genodigd om na het zingen van de 
samenzang, gezellig na te praten 
onder het genot van een warme kop 
chocolademelk of glühwein.  On-

dertussen werd er heerlijke kerst-
koek en krentenbrood uitgedeeld.
De stemming zat er goed in en was 
ondanks het slechte weer, of mis-
schien wel , dankzij het slechte weer, 
het kerstconcert in Kudelstaart we-
derom een groot succes! 

Kerstnacht met 
Song of Joy
Aalsmeer - Het Interkerkelijk koor 
Song of Joy uit Kudelstaart ver-
leent in de kerstnacht haar mede-
werking aan de Kerstnachtdienst 
in de Woudse Dom aan de Heren-
weg in Rijnsaterwoude. De dienst 
op donderdagavond 24 december 
begint om 19.30 uur. Er worden ve-
le bekende kerstliederen door koor 
en gemeente ten gehore gebracht. 
Ook zal het koor wat minder beken-
de liederen laten horen. Het zal een 
hele gezellig volle dienst worden 
waarbij de blijde boodschap van de 
geboorte van Jezus Christus cen-
traal zal staan. Weet u welkom in 
deze dienst.

Heerlijke feestdagen ook 
voor alle huisdieren!
Aalsmeer - December is volgens 
de Dierenbescherming traditioneel 
een voor dieren minder plezierige 
maand dan voor mensen. Denk aan 
vuurwerk en koude weersomstan-
digheden, maar ook aan de gevaren 
van voedsel zoals chocolade. Om 
u te helpen dieren door de winter-
maanden te slepen, lanceert de Die-
renbescherming vandaag een serie 
tips en andere wetenswaardighe-
den op www.dierenbescherming.nl.
De kerstboom brengt gezelligheid 
in huis, maar let op: dennennaal-
den zijn giftig. Hetzelfde geldt voor 
kerststerren en -rozen. Zet de kerst-
boom goed vast met bijvoorbeeld 
visdraag; zo rent de hond of kat hem 
niet omver. Snoepgoed in de kerst-
boom ziet er leuk uit, maar zorg er 
wel voor dat het niet binnen bereik 
hangt van de hapgrage hond of kat. 
In engelenhaar zit glasvezel; hang 
dat helemaal niet in de boom. 

Licht in de duisternis
Kaarsen zijn het licht in de donke-
re dagen. Vergeet echter niet dat 

de hond kwispelend langs de kaars 
kan lopen en die daardoor kan ver-
branden. Een kat snuffelt graag aan 
een vlam. Een windlicht of glaas-
jes voor waxinelichtjes zijn dan ook 
diervriendelijker en minder gevaar-
lijk dan kaarsen in standaards. Het-
zelfde geldt voor de open haard: zet 
er een scherm voor.  Met de feest-
dagen wordt er lekker en vooral veel 
gegeten. Geef echter nooit ‘men-
seneten’ aan honden of katten. De 
kans is groot dat ze moeten over-
geven. De dierenspeciaalzaak ver-
koopt genoeg verantwoorde alter-
natieven voor een lekker feestmaal 
voor hond of kat.

Kerstsfeer in Aalsmeer
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Koppelspeelavond bij BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 28 decem-
ber houdt buurtvereniging Oostend 
haar laatste koppelspeelavond van 
dit jaar. De aanvang is om 20.00 uur 
precies, de kaarters dienen dus ui-
terlijk om 19.45 aanwezig te zijn zo-
dat op tijd gestart kan worden in ge-
bouw het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat. 
Een gezellige avond voor alle kop-
pels, die mee willen doen , staat op 
het programma. De avond telt niet 

mee voor de competitie. 
Op de laatste gehouden speelavond 
van 14 december bleek het koppel 
A.Verkerk en H. de Ruiter de sterk-
ste met 5488 punten. Zij werden ge-
volgd door T. van de Made en W. 
Heijink met 5115 punten en op drie 
eindigde J. Tameris en N.Bekkers 
met 4920 punten. De poedelprijs 
mocht het koppel A. Luijben en 
R.Bekkers in ontvangst nemen met 
3555 punten.

Beachchallenge Nederland 
tegen België zondag
Aalsmeer - Op 27 december staat 
een uniek evenement op het pro-
gramma in The Beach. Er wordt dan 
namelijk voor het eerst in Neder-
land een beachvolleybal toernooi 
in Davis-Cup verband gespeeld 
tussen Nederland en België: The 
Beach Challenge. Het eerder aan-
gekondigde team van Groot Brittan-
nië heeft zich vanwege persoonlijke 
omstandigheden moeten terugtrek-
ken. Gelukkig is er op korte termijn 
een waardige vervanger gevonden, 
namelijk het landenteam van Bel-
gië. Het team van België wordt be-
geleid door een groot oud meervou-
dig beachvolleybal en zaalvolley-
bal kampioen, Jacky Kempenaers. 
Hij heeft de beste beachvolleybal-
lers van België verzameld en teza-
men gaan zij de strijd aan tegen 
de beachvolleybal toppers van Ne-
derland, vertegenwoordigd door de 
spelers van BeachTeamAalsmeer. 
Tijdens de beachchallenge worden 
tussen Nederland en België een 
aantal single wedstrijden (2x2) ge-
speeld. Als afsluiter van de chal-
lenge wordt een spectaculaire  4x4 
dubbel wedstrijd gespeeld. Een uit-
dagende challenge gaat het ze-
ker worden, want de mix van routi-
ne en talent bevindt zich ook in de 
Nederlandse afvaardiging. Qua ni-
veau liggen Nederland en België 
dicht bij elkaar en het beloven dan 
ook spannende wedstrijden te wor-
den. De teams van België bestaan 
uit de meervoudig nationaal kampi-
oenen, de nummers twee van Bel-
gië en een talenten team. Een mooie 

mix van routine en jeugd, die net als 
de Nederlandse delegatie op inter-
nationaal niveau opereren om erva-
ring op te doen. Een aantal van de 
Belgische spelers (zie foto) hebben 
afgelopen weekend zelfs een extra 
trainingsstage in The Beach ingelast 
om alvast aan de ambiance en de 
lokatie te wennen. Zij hebben be-
loofd om zondag 27 december tot 
het uiterste te gaan om de titel mee 
naar België te nemen. 

The Beach Open
Naast de Challenge houdt The 
Beach 27 december ook een open 
dag. Iedereen kan actief meedoen 
met verschillende activiteiten op en 
rondom het zand van The Beach. Zo 
verzorgd BeachTeamAalsmeer cli-
nics beachvolleybal voor jong en 
oud, kan er deelgenomen worden 
aan Zumba en Salsa workshops en 
kan men zich uitleven bij de clinic 
Kick ’n Punch. Verder houden de 
in The Beach gevestigde bedrijven 
BeachNails en fitnesscenter Pro-
Wave een open dag en zijn er di-
verse kraampjes en stands aanwe-
zig. Van Kouwen staat met de nieu-
we Opel Astra in het zand en er is 
een loterij met mooie prijzen die be-
schikbaar gesteld zijn door veel be-
drijven uit de regio! Een deel van de 
opbrengst gaat naar Kika! 
Kortom volop gezelligheid en activi-
teit tijdens een heerlijk dagje strand 
midden in de winter. The Beach 
Open(dag) start om 12.00 uur en 
de entree is gratis! Voor meer info: 
www.beach.nl.

Zaalkorfbalcompetitie
VZOD wint ruim van Atlantis
Kudelstaart - Het tweede team van 
VZOD/vdBoon moest voorafgaand 
aan de wedstrijd van het ‘vlaggen-
schip’ met 8-7 haar meerdere er-
kennen in de reserves van Atlantis.
In deze spannende wedstrijd waarin 
VZOD in de rust nog met 3-5 leidde 
was het goede spel van de pas 17 ja-
rige Diana Weststeijn zeker een ver-
melding waard. De wedstrijd van het 
eerste team was een goede graad-
meter om te bepalen waar VZOD/
vdBoon nu werkelijk staat. Met Do-
rien van Leeuwen voor de afwezige 
Eline Ruessink startte VZOD gecon-
centreerd aan de wedstrijd tegen At-
lantis uit Mijdrecht. Na drie minuten 
een prachtige ingestudeerde com-
binatie, afgerond door een doelpunt 
van Maurice Klop. Nadat Atlantis 
via een afstandschot de stand gelijk 
had gebracht was het Willem Mast 
die een door Bart Verheul onder-
schepte bal prima afrondde. Daar-
na ging het gelijk op waarbij VZOD 
steeds op voorsprong kwam ge-
volgd door en gelijkmaker van At-
lantis. De Kudelstaarters waren dui-
delijk de sterkste ploeg in de korfzo-
ne. Atlantis stelde hier een goed af-
standschot tegenover. Na 29 minu-
ten stond een 5-5 stand op het sco-
rebord en dit leek ook de ruststand 
te worden. Dineke Westerhof zorg-
de er echter met een doelpunt van 
afstand voor dat de blauw-zwarten 
de thee konden nuttigen met een 
verdiende 5-6 voorsprong.
Direct na de pauze deed Westerhof 
nogmaals van zich spreken, liet haar 
tegenstandster de hielen zien en gaf 
VZOD/vdBoon voor de eerste maal 
in de wedstrijd een voorsprong van 
twee punten. Na 10 minuten in de 
tweede helft was het verschil nog 
steeds twee doelpunten: 7-9. Daar-
na brak een sterke periode aan voor 
VZOD. De druk van de aanval werd 
groter en was door Atlantis alleen op 

ongeoorloofde wijze te stoppen. Dit 
leidde tot 3 strafworpen voor de be-
zoekende ploeg. Dat de bezoekers 
goed in de wedstrijd zaten werd be-
vestigd, de eerste twee strafworpen 
werden benut door Maaike Heil en 
de laatste door Bart Verheul: 7-12. 
Hiermee was het gat definitief ge-
slagen. Meerdere malen werd de 
wedstrijd stilgelegd om blessurebe-
handeling van met name de Atan-
tis dames mogelijk te maken. VZOD 
bleef geconcentreerd verdedigen en 
liep via doelpunten van Willem Mast 
en Maaike Heil uit naar 7-14. Dat 
Atlantis de laatste 5 minuten nog 
twee keer scoorde was louter voor 
de statistieken, de wedstrijd was 
gespeeld. Donja Passies bepaalde 
in de laatste minuut de  eindstand 
op 9-15. Trainer Klaas Bosman rea-
geerde tevreden: “Compliment voor 
het hele team, er was een geweldi-
ge wedstrijdmentaliteit.” Na de olie-
bollen wordt de competitie voortge-
zet met een thuisduel op 9 januari 
om 11.30 uur in de Proodijhal tegen 
DSO uit Alkmaar.

Dorien van Leeuwen, prima invalster!

Spectaculair G-handbaltoernooi
Aalsmeer - Zondag 13 decem-
ber organiseerde handbalvereni-
ging FIQAS Aalsmeer in sporthal de 
Bloemhof het eerste G-handbaltoer-
nooi in haar geschiedenis. G-hand-
bal wordt gespeeld door mensen 
met een verstandelijke of lichame-
lijke beperking. Vijf handbalvereni-
gingen waren uitgenodigd om aan 
het toernooi deel te nemen. 
Voor h.v. FIQAS Aalsmeer was het 
een mooie gelegenheid om de le-
den en de aanwezige toeschou-
wers kennis te laten maken met G-
handbal, want de vereniging zelf 
heeft nog geen G-handbalteam. De 
teams verzamelde zich om 11.30 
uur en werden om 12.00 uur voor-
gesteld. Zij werden in het donker, 
maar met een grote spotlight, op-
windende muziek en onder begelei-
ding van clown Saffie naar het mid-
den van het veld gebracht. Daar kre-
gen alle teams een warm applaus 
van de toeschouwers. Na het voor-
stellen werd onder leiding van Bi-
anca Schijf een gezamenlijke war-
ming-up georganiseerd waarbij de 
deelnemers zelf ook nog hun favo-
riete oefening mochten doorgeven. 
Uiteindelijk begon men rond 12.20 
uur aan de eerste wedstrijd van het 
toernooi. S.v. de Blinkert uit Haar-
lem mocht tegen h.v. Havas uit Al-
mere de spits afbijten. Wie ver-
wacht dat G-handbal minder span-
nend is, komt bedrogen uit want al-
le teams laten in de onderlinge wed-
strijden het achterste van hun tong 
zien. Clown Saffie kwam zo nu en 

dan ook even het veld in rennen 
om de G-handballers zo af en toe 
te helpen bij het uitleggen van de 
regels of als hij een team even wil-
de helpen bij het tot stand brengen 
van een doelpunt. De handballers 
zelf vonden dat uitstekend en gooi-
de hem ook diverse malen de bal 
toe, maar met zijn capriolen kwam 
hij zelf ook niet tot scoren. Bij elk 
doelpunt die middag waren muzi-
kale jingles te horen, waar de spor-
ters zelf ook openlijk van genoten. 
Omstreeks 16.30 uur werd het toer-
nooi beëindigd en kregen alle spor-
ters van de organiseerde verenging 
een clubbaniertje en een doos luxe 
koekjes mee. Uiteindelijk vertrokken 
zij naar de kleedkamers maar na-
tuurlijk niet zonder dat zij een warm 
applaus hadden ontvangen van de 
vele toeschouwers, die hadden ge-
noten van een leuke en spannende 
handbalmiddag.
Volgens de werkgroep van de ver-
eniging is er veel belangstelling in 
Aalsmeer en omgeving om voor 
het volgende seizoen een eigen G-
handbalteam op te richten, maar 
daarvoor moeten er nog wel wat 
kleine knelpuntjes opgelost worden. 
Zo is er nog geen zicht op een trai-
ningstijdstip in de overvolle sporthal 
de Bloemhof, moeten er voldoende 
begeleiders zijn en zou het leuk zijn 
om nog de benodigde sponsoren 
voor een mogelijk team te vinden. 
Voor informatie kan contact opge-
nomen worden met Kees Jan Koster 
via  kkoster@publishnet.nl .

Foto: Don Ran

Op zaterdagmorgen hardlopen op de atletiekbaan. Foto: AV Aalsmeer.

Achtweekse hardloopclinic bij 
AV Aalsmeer vanaf januari
Aalsmeer - Aan het begin van het 
nieuwe jaar organiseert Atletiek-
vereniging Aalsmeer een acht we-
ken durende hardloopclinic. Van-
af zaterdag 9 januari begint een se-
rie trainingen voor zowel de starten-
de als meer gevorderde hardloper, 
ook kinderen zijn welkom. Na afloop 
van deze clinic kan eventueel gratis 
deelgenomen worden aan de West-
einderloop. Deze wedstrijd over 1, 
5 of 10 kilometer wordt op zondag 
7 maart georganiseerd door Atle-
tiek Vereniging Aalsmeer in samen-
werking met de Westeinder Advies 
Groep. Gezamenlijk trainen voor één 
doel wordt altijd als gezellig, inspire-
rend en motiverend ervaren. En bo-
vendien: met de juiste begeleiding 
en ‘een stok achter de deur’ wordt 
zeker het doel gehaald! Wekelijks 
trainen de deelnemers 1,5 uur on-
der leiding van ervaren trainers. 
Daarnaast worden de lopers tijdens 
de clinic onder andere voorzien van 
een trainingsschema en leren zij 
van alles over diverse onderwerpen 
die met hardlopen te maken heb-
ben, zoals hardloopstijl, kleding en 
schoenen, voeding en afvallen, trai-
nen met een schema, blessures en 
blessurepreventie. Voor de begin-
nende hardlopers hebben de trai-
ningen het karakter van Start to Run 
waarbij er van nul af aan wordt toe-

gewerkt naar 5 kilometer hardlopen. 
De nadruk ligt hierbij op een ver-
antwoorde opbouw en gezellig, sa-
men trainen. Iedereen kan aan deze 
starterscursus meedoen, ongeacht 
leeftijd of conditie. De meer geoe-
fende hardlopers worden tijdens de 
clinics voorbereid op 10 kilometer 
hardlopen. Hierbij wordt onder an-
dere aandacht besteed aan het ver-
beteren van de looptechniek, snel-
heid en specifieke wedstrijdvoorbe-
reiding. 
Kinderen, die samen met hun ou-
ders mee kunnen komen, worden 
in contact gebracht met atletiek in 
het algemeen. Daarnaast worden ze 
getraind om de 1 kilometer Kidsrun 
van de Westeinderloop  goed uit te 
kunnen lopen. De trainingen vinden 
plaats op en rondom de atletiek-
baan van Aalsmeer aan de Sport-
laan. De eerste training is op zater-
dagochtend 9 januari van 10.30 tot 
12.00 uur. De kosten van de gehe-
le clinic bedragen 25 euro per deel-
nemer. Klanten van de Westeinder 
Advies Groep hebben recht op kor-
ting). Enthousiast? Kijk op www.
avaalsmeer.nl of www.westeinder-
loop.nl voor alle informatie en het 
inschrijfformulier. Aanmelden kan 
tot zondag 3 januari bij Marjan van 
Ginkel via email marjan.vg@hetnet.
nl of telefonisch via 06-12204492.

NK brons voor zwemster 
Maxime van den Heuvel 
Aalsmeer - Bij het NK korte baan 
voor senioren en jeugd met als toe-
voeging de lange afstanden voor 
de junioren waren dit jaar twee se-
nioren en 4 junioren van Oceanus 
aanwezig. Robert Rohaan opende 
op vrijdagochtend met een mooi pr 
op de 100 meter schoolslag. Zijn 
1.05.78 was de vijfde tijd bij de jon-
gens jeugd en was goed voor een 
nieuw clubrecord. Zaterdag en zon-
dag waren voor Oceanus de lange 
afstand zwemmers aan de beurt. 
Danique Gielen bleef op de 800 me-
ter vrijeslag ruim boven haar in-

schrijftijd en werd 21e. Voor de jon-
gens junioren, Jeffrey Reijnders en 
Vincent Moolhuijsen, was er 1500 
meter vrijeslag. Jeffrey zwom naar 
een zesde plaats. Met 16.49.70 werd 
Vincent vierde, net naast het podium 
dus. Maxime van den Heuvel debu-
teerde op het NK 800 vrij. Ze kwam 
uit op 10.04.00, goed voor een bron-
zen medaille en een clubrecord. Ta-
mara Grove werd 13e in haar leef-
tijdsgroep.
Voor de volledige uitslagen en een 
uitgebreider verslag zie www.zsc-
oceanus.nl.

Kerstloop zondag bij RODA
Amstelveen - De  Amstelveense 
sportverenigingen RODA ’23 en AV 
Startbaan organiseren dit jaar voor 
de zestiende keer een kerstloop. 
Op zondag 27 december gaat de-
ze wedstrijd van start op de Noord-
dammerweg ter hoogte van het RO-
DA sportterrein in Amstelveen. Er is 
voldoende parkeergelegenheid en 
ruimte om te douchen en om te kle-
den. In de sportkantine zit een gro-
te groep medewerkers klaar om al-
le deelnemers in te schrijven en van 
startnummers te voorzien. Inschrij-
ven kan al vanaf  9.30 uur ’s mor-
gens.  Een klein deel van de Noord-
dammerweg worddt tijdelijk voor 
het verkeer afgesloten. De kerstloop 
voert door het Amsterdamse Bos en 
volgt dus een autovrij parcours. 
Er zijn drie afstanden uitgezet: Een 
parcours van 2,5, 5 en 10 kilometer.  
Alle deelnemers, met uitzondering 
van de kinderen,  starten tegelijk. 
De kerstloop is een recreatief eve-
nement met een sportieve inslag. In 
alle categorieën en leeftijdsgroepen 
zijn bekers en andere prijzen voor 
de snelste deelnemers te winnen. 
En daarnaast geeft het startnum-

mer kans op prijzen in de traditio-
nele kerstloterij. Om 11.00 uur wordt 
het startschot gegeven. De lopers 
gaan vanaf de Noorddammerweg 
via de Schinkeldijk naar het Amster-
damse Bos. De finish van de kerst-
loop ligt ook aan de Noorddammer-
weg bij het RODA-complex 
Voor alle deelnemers ligt na afloop 
een fraaie medaille te wachten.  Net 
als voorgaande jaren zal ook de ver-
zorging en begeleiding onderweg 
alsmede de tijdsregistratie opti-
maal zijn, bijvoorbeeld warme thee 
en fruit onderweg en bij de finish. 
De marathongroep van de AV Start-
baan zorgt daar elk jaar voor. Een 
medewerkersploeg zal de finishtij-
den zo snel mogelijk verwerken, zo-
dat de uitslagen nog dezelfde dag 
op internet te vinden zijn. Wie niet in 
de rij wil staan om op zondagmor-
gen een startnummer te bemachti-
gen kan tot en met vandaag, woens-
dag 23 december, via de internetsi-
te www.inschrijven.nl zichzelf al vast 
een plek in het deeelnemersveld 
verschaffen. Meer informatie over 
de kerstloop op internet: www.av-
startbaan.nl, www.roda23.nl. 

Sport en zwemplezier voor 
kinderen in kerstvakantie!
Aalsmeer - De kerstvakantie duurt 
nog tot en met zondag 3 januari. Het 
personeel van de ESA heeft weer 
van alles georganiseerd om het de 
vakantie vierende kinderen naar de 
zin te maken. In sporthal De Proos-
dijhal kunnen kinderen van 4 tot en 
met 12 zich heerlijk uitleven tijdens 
de sport en spel instuiven op don-
derdag 24 en maandag 28 decem-
ber. Tennissen, basketballen, klim-
men, rennen, knutselen en tekenen 
behoren onder andere tot de moge-
lijkheden. De kinderen zijn van har-
te welkom van 9.30 tot 12.00 uur. De 
entree is 2 euro of 3.50 voor een pa-
tatje en een glas limonade erbij. Ook 
de ouders zijn natuurlijk van harte 
welkom om met hun kinderen mee 
te komen. In de kerstvakantie or-
ganiseert zwembad De Waterlelie 
een gezellige zweminstuif voor de 
allerkleinste bezoekertjes met hun 

(groot) ouders en broertjes of zus-
jes tot en met 4 jaar. Samen spelen 
en spetteren in het water, meedoen 
met de kleine lesjes en de liedjes.
De zweminstuif is op donderdag 31 
december van 9.00 tot 10.30 uur en 
de entree bedraagt 5 euro voor ou-
der en kind. 
En in de kerstvakantie is er weer 
volop gelegenheid om te komen vrij 
zwemmen in zwembad De waterle-
lie. Bijna elke dag kunnen de kinde-
ren komen zwemmen en spelen met 
de speelmaterialen, de glibberbaan 
en meedoen met leuke spelletjes en 
wedstrijdjes. Op vrijdag 25 en zater-
dag 26 december en vrijdag 1 janu-
ari is zwembad De Waterlelie geslo-
ten. Meer informatie over alle activi-
teiten en openingstijden zijn te vin-
den op de website van het zwem-
bad: www.esa-aalsmeer.nl of bel: 
0297-322022.

Jeugdkampioenschap schermen
9-Jarige Daniël kampioen!
Aalsmeer - Op 19 en 20 decem-
ber is in Roermond het Nederlandse 
jeugdkampioenschap schermen ge-
houden. Na zijn overwinning op het 
Internationale Waterlandtoernooi in 
Purmerend in november heeft Da-
niël Giacon (9) uit Aalsmeer ook in 
Roermond op het wapen floret de 
overwinning behaald in de catego-
rie jongens tot 10 jaar. 
Hij mag zich een jaar lang Neder-
lands kampioen in zijn categorie 
noemen. Daniël heeft een uitste-
kend kampioenschap geschermd. 
Hij heeft in zijn poule maar één 
wedstrijd verloren en won zijn eer-
ste eliminatiewedstrijd met 10-6. 
Hij plaatste zich in de finale door 
de aanvoerder van de Nederlandse 
ranglijst te verslaan met een stand 
van 10-5. Daarna won hij de finale 
met 10-6. Daniël mocht de prachti-
ge, speciaal ontworpen eerste prijs 
in ontvangst nemen uit handen van 
schermer Bas Verwijlen, die 8e werd 
op de Olympische Spelen in Peking. 
Daniël is een relatieve nieuwkomer 
op schermtoernooien en heeft de 
afgelopen maand intensief voor het 

NJK getraind bij zijn club, Scherm 
Centrum Amsterdam (SCA) met zijn 
trainer, naamgenoot Daniël Nivard. 
Zijn inspanningen hebben tot dit 
mooie resultaat geleid.

 

Bridgeclub Strijd en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 15 december
Lijn A
  1 Gré Aartse en Jasper Blom 60.46
  2 Jan Joore en Jan van Ginkel 58.16 
  3 Jan Eveleens en Wim Spaargaren 57.91
  4 Jan en Jaap Geleijn 56.89
  5 Erna en Pieter Jongkind 55.36
  6 Ko van Es en Theo Blom 55.36
  7 M. Joore en Herma Raggers 52.30
  8 Fr. Daudel en Tilly Eveleens 52.30
  9 Juul en Matje Wentzel 51.02
10 Ang.Korenromp en Oege de Jong 49.23
11 Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 48.98
12 Hans en Lia Vreeswijk 44.64
13 Anny v. Buyten en Alie v. Verseveld 43.88
14 gerda Kilian en Wil Groot 38.27

15 Ger Lubbers en Willy Stokman 35.46
Lijn B
  1 Gonny en Pim van der Zwaard 60.71
  2 Guus en Mieke van Neijenhof 58.67 
  3 Jan en Mien Korenwinder 58.16
  4 Piet van Hoek en Coby Blom 58.16
  5 Martha en Theo Teunen 56.63
  6 F. Blommenstijn en H. v. Mastwijk 50.77
  7 An Joore en Mien v.d. Laarse 50.77
  8 Rina en Laurens Veldt 50.26
  9 Nelly Mul en Marry Tulp 48.98
10 Klaas Maarse en Adri Otto 48.21
11 Ben Wahlen en Huub Zandvliet 48.21  
12 Piet Vis en Jan van Zwieten 46.43
13 Coby en Gerrit van Leeuwen 44.90 
14 Rita Blaauboer en Gerard Pouw 42.09
15 Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 39.54
16 R. Doornbos en Tineke Molenaar 37.50
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Goud, zilver en brons voor 
leerlingen ‘Wassanim’
Aalsmeer - Op zaterdag 12 decem-
ber organiseerde hoofdinstructeur 
Johan van der Nald van sportschool 
Wassanim voor het eerst een toer-
nooi. 
Het resultaat kan een ware prij-
zenslag genoemd worden. Er kon-
den maar liefst 12 stuks op zijn con-
to worden bijgeschreven! Johan is 
supertrots. Eerste prijzen waren er 
voor: Steven Rijsenbrij voor spar-
ren en hyungs, Marit Dee ook voor 
sparren en hyungs, Rebecca Hart-
man voor sparren en hyungs, en 
zij won ook de grote kampioens-
prijs,  Bryan Buijs eerste met hy-
ungs, Koen Knoef eerste met spar-
ren, Remzi Bras eerste met spar-
ren, Jeroen van Honschoten eerste 
met hyungs, Nick Fetter eerste met 

rumble,   Kyra van Ockenburg eer-
ste met sparren, Ilias Abarkan twee 
prijzen met sparren, Kyra van Oc-
kenburg tweede met hyungs, Wil-
lem Westerhof tweede met sparren, 
Kelvin Moenis tweede met sparren 
en hyungs, Bram Eijkhout tweede 
met sparren, Katja van den Aardweg 
tweede met sparren, Jaydi Dubois 
tweede met hyungs en tweede met 
rumble, en Chantal Silleman tweede 
met hyungs. Derde prijzen zijn uit-
gereikt aan:  Chantal Silleman met 
sparren, Bryan Buijs met sparren, 
Willem Westerhof met hyungs, Niels 
Dee met sparren en hyungs, Jeroen 
van Honschoten met sparren, Kees 
Steegman met hyungs , Levy Dubois 
met rumble en Joep Sparnaaij met 
rumble.

Meiden van Pijloo Sports 
zetten topprestatie neer 
Aalsmeer - De judoka’s Tessa van 
den Heuvel  en Donja Vos  deel-
genomen aan het topjudotoernooi  
Haarlemmermeer en behaalden bei-
den een schitterende tweede plaats. 
Tessa liet zien over ‘oerkracht’ te be-
schikken door het gevecht met haar 
tegenstanders om de pakking te 
winnen, waarna zij mooie judowor-
pen kon inzetten. Tessa  zette zich 
iedere wedstrijd opnieuw voor de 
volle 100 procent in en nam telkens 
het initiatief waardoor zij in de finale 
terecht kwam. Alleen de Nederland-
se kampioene in de gewichtsklas-
se tot 44 kg in de leeftijdgroep tot 
12 jaar kon van Tessa winnen met 
een kleine score. Donja Vos, uitko-
mend in de categorie tot 40 kilo, is al 
maanden in topvorm en heeft al ver-
schillende prijzen gewonnen. Ook 
dit keer was het weer raak. Donja 

knokte zich door de poulfase heen 
en won de halve finale. Slechts een 
scheidsrechters beslissing na een 
gelijkspel in de finale gooide roet 
in het eten, waardoor zij als twee-
de eindigde . Ook Tijn Loos en De-
lano Bhaggoe behaalden het podi-
um. Beide judoka’s werden derde 
en konden ook met een goed gevoel 
en een beker huiswaarts keren! Le-
raar Menno Wilod Versprille deed bij 
de senioren tot 73 kg goede zaken. 
Menno prolongeerde zijn titel voor 
het tweede jaar en won naast de be-
ker een judopak die uitgereikt werd 
aan iedere kampioen bij de senioren 
op dit toernooi. Na de kerstvakan-
tie staan de judolessen weer open 
voor proeflessen. Wil je kennisma-
ken met judo bij Pijloo Sports? Geef 
je dan op via info@pijloosports.nl of 
kijk op www.pijloosports.nl

Kilometers maken in 
zwembad De Waterlelie
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 19 de-
cember zijn 38 stoere zwemmers en 
zwemsters de uitdaging aangegaan 
om één uur achtereen te zwemmen 
en om te proberen een voor ieder 
persoonlijk zo hoog aantal meters af 
te leggen. Dit alles in het kader van 
de landelijke Sanex Uur Challenge 
activiteit, die in talrijke zwembaden 
binnen Nederland wordt georgani-
seerd. De Waterlelie is uitermate ge-
schikt voor een dergelijke activiteit, 
doordat het banenbad hiervoor altijd 
beschikbaar is om vooraf te trainen. 
De deelnemers kregen eerst via een 
speciaal opgenomen filmpje een 
‘pep-talk’ van niemand minder dan 
Pieter van de Hoogeband. Hij vertel-
de uit eigen ervaringen en drukte de 
deelnemers op het hart om vooral in 
het begin niet te hard van stapel te 
zwemmen. Daarna doken de deel-
nemers in twee ploegen het water 
in en zij probeerden de adviezen van 
Pieter ter plekke uit te voeren. Ieder 
zijn eigen slag en stijl en vooral tem-
po en hiermee zijn of haar ‘Challen-
ge’ (uitdaging) ook te behalen. De 
afstand werd na iedere 50 meter ge-
registreerd op een wel heel professi-
onele manier: Ieder had een bandje 
met chip om de pols en wanneer de 
wand werd geraakt werd de afstand 
en de tussentijd direct aangege-
ven op een groot scherm. Dit Time-
Point systeem bestaat in het zwem-
bad de Waterlelie en is beschikbaar 
voor iedere zwemmer of zwemsters. 

Het gevolg was dan ook, dat direct 
na het uur zwemmen de totale af-
stand direct kon worden uitgele-
zen. Een fraaie herinneringsmedail-
le was de beloning en nog een zak 
vol gadgets, maar de voldoening bij 
de deelnemers was het belangrijk-
ste resultaat. In samenwerking met 
de K.N.Z.B. is deze Uur Challenge 
een leuke en sportieve activiteit ge-
worden en zal zeker in de toekomst 
herhaald gaan worden. Deze deel-
nemers zwommen de volgende af-
standen: Katinka Elders 3350, Joost 
Helderop 3350, Hans van der Meer 
3300, Jaap van der Velden 3250, 
Martien van Rijn 3150, Wim Honig 
3150, Ivan Labrovic 3050, Bernhard 
Schellenberger 2850, Tineke van 
Diggelen 2800, Andreas Hoffmann 
2700, Desiree Ubink 2500, Yvonne 
van der Steen 2500, Peter de Boer 
2450, Bart Iterson 2400, Karin Roe-
leveld 2250, Sandra Buffing 2250, 
Raymond ter Bogt 2250, Rina van 
Diemen 2200, Sandy Louw 2150, 
Paul van Noord 1950, Sandra Kur-
ban 1400, Frank Zwiers 4600, Lau-
ra Staal 4200, Annette Visser 4200, 
Matthijs Plat 3850, Jetze Plat 3600, 
Linda van Wely 3550, H. van de 
Schaaf 2900, Bertus van Alen 2900, 
Luca Ebbinge 2900, Gerard Ebbinge 
2650, Marjorie Meijer 2400, Isaa Eb-
binge 2300, Neline Millenaar 2150, 
Pim Kok 1900, Arie Muller 1850, 
Bertus van de Ven 1650, Barbara de 
Vries 1300.

Net niet voor bekerteam 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - In de eerste ronde van 
de bekercompetitie van de NHSB 
wist het team van Schaakclub 
Aalsmeer net niet te stunten. Tegen-
stander Het Witte Paard uit Haarlem 
was op papier de duidelijke favoriet, 
maar werd bijna bedwongen. Op 
bord 1 speelde Rik Könst een ster-
ke aanvalspartij. Helaas wist hij net 
geen gaatje te vinden in de verde-
diging en leek het een gelijkstaand 
eindspel te worden. De zwart spe-
lers verspeelde zich echter en gaf 
pardoes een toren weg. Op het der-
de bord hield Jan Bosman zijn ster-
ke tegenstander gemakkelijk op re-
mise, zodat een half punt in de laat-
ste twee partijen voldoende was 
voor de overwinning.
Peter Verschueren speelde een de-
gelijke partij. Niet alleen hield hij 
zijn koningsstelling droog, hij wist 
ook nog gevaarlijke tegenkansen te 
ontwikkelen. Zijn tegenstander was 
echter ook niet mis en het werd een 

partij van alles of niets. Helaas bleek 
de Haarlemmer net even gewiekster 
en werd het niets.  
Vincent Jongkind moest dus de be-
slissing brengen. Hij stond de he-
le partij al gedrongen maar vocht 
zich goed terug. Een verrassing hing 
in de lucht… In de laatste minuten 
van de wedstrijd had hij zelfs goe-
de kansen op meer dan gelijkspel, 
maar zag hij het net een zetje te laat. 
Toen hij ook zijn laatste goede kans 
op remise miste was het pleit he-
laas beslecht. Bijna gestunt maar 
net niet helemaal!

Uitslagen 13e ronde clubcompetitie
Rob van Haaften – Tom Korenwinder  1-0
Ferry Weverling – Joran Donkers  0-1
Vincent Jongkind – Erik Korenwinder  1-0
Elham Wasei – Han Carpay  ½-½
Arie Spaargaren – Cees Verburg  ½-½ 
Gerrit Harting – Thierry Siecker  ½-½
Martin Steinhart – Huup Joosten  0-1
Clemens Koster – Eline Belksma  1-0

Zaalvoetbal
Sportcafé de Midi’s 6 punten 
los bij de ZABO  
Aalsmeer - Het team van Sport-
café de Midi’s heeft zaterdagavond 
19 december uitstekende zaken ge-
daan tijdens de 8e speelronde van 
de ZABO competitie. De zaalvoet-
balploeg won de topper tegen De 
Jet Set BV met de nipte cijfers van 
4-3. Door deze overwinning staat 
Sportcafé de Midi’s nu 6 punten los 
van de concurrentie. De wedstrijd 
tussen de nummers één en twee van 
de ranglijst bleek enerverend. Het 
publiek kreeg aantrekkelijk zaal-
voetbal van een hoog niveau voor-
geschoteld. Beide teams bleven ge-
durende de partij dicht bij elkaar, na 
een 2-2 tussenstand zou de beslis-
sing vallen in de tweede helft. Na-
dat de 3-2 en de 3-3 op het score-
bord was gekomen scoorde Sport-
café de Midi’s via een knap uitge-
speelde aanval en nam opnieuw 
de leiding: 4-3. De wedstrijd bleef 
boeiend tot de laatste seconde en 
kreeg nog een extra spanningsge-
halte doordat een speler van Sport-
café de Midi’s met een rode kaart 
de speelzaal moest verlaten. De Jet 
Set BV drong sterk aan maar kon 
niet profiteren van de man-meer si-
tuatie. In de slotminuut leek De Jet 
Set BV een strafschop te krijgen na-
dat Elias Elhadji was gevloerd door 
een tegenstander. De arbiter ken-
de slechts een vrije trap toe en dat 
leverde géén doelpunt op. De 4-3 
stand bleef ongewijzigd waarmee 
Sportcafé de Midi’s de topper be-
sliste in hun voordeel. Na dit ope-
ningsspektakel trad Piller Sport aan 
tegen het team van LEMO-Gaat-
Los. De Kudelstaarters hadden geen 
moeite met de jongens van ‘LEMO-
Los’ die in de eerste helft wél goed 
liepen te zaalvoetballen. Via 3-0 en 
3-1 stond het bij de rust 5-1 voor Pil-
ler Sport. In de tweede helft vielen 
er over en weer prachtige goals en 
werd de partij afgesloten met een 
12-4 zege voor Piller Sport. Abso-
lute uitblinker in dit duel was Mark 
Pothuizen die 9 treffers op zijn naam 
schreef. De derde wedstrijd van het 
avondje ZABO betrof de ontmoe-
ting tussen Mantel Makelaars en 
LEMO. De kampioen van vorig sei-
zoen pakte de volle buit door LEMO 
met 8-4 te verslaan. De partij tussen 
Schijf Grondboringen en DGL leek 
af te stevenen op een gelijkspel, 
maar kreeg toch een winnaar. Schijf 

Grondboringen nam tot 4 maal toe 
de leiding via 1-0, 2-1, 3-2 en 4-3. 
DGL wist evenzoveel keren de ge-
lijkmaker te produceren. Na een 1-
1 ruststand viel vijf minuten voor het 
einde de 4-4. Met nog precies 3 mi-
nuten op de klok scoorde DGL de 
5e goal en dat bleek de winnende 
treffer. Eindstand 4-5 voor DGL. Het 
slotduel van de 8e speelronde  ging 
tussen Accon en Amsec Beveiliging. 
Bij Accon nam Johan Groeneveld 
plaats in het doel (hij verving de ge-
blesseerde Mike van Miltenburg) en 
deed dat verdienstelijk. Accon won 
de wedstrijd met 5-3 en blijft daar-
door op de 6e plaats staan met máár 
3 punten achterstand op de num-
mer 2 van de stand. 
Stand na ronde 8:
Sportcafé de Midi’s 8-21, Mantel 
Makelaars 8-15, De Jet Set BV 8-
15, DGL 8-15, Schijf Grondboringen 
8-13, Accon 8-12, Piller Sport 8-11, 
Amsec Beveiliging 8-7, LEMO 8-6, 
LEMO-Gaat-Los 8-0. De wedstrij-
den van afgelopen zaterdag werden 
prima gearbitreerd door de scheids-
rechters c.q. bestuursleden van de 
ZABO, Sian Knetsch en Peter Mey-
er. De negende speelronde  volgt in 
het nieuwe jaar en wel op zaterdag 
9 januari. Speellocatie is sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg, aanvang 
18.30 uur. 

Liefst negen doelpunten wist Mark 
Pothuizen te maken.

Schaatsers van Stg. VZOD 
shorttracken met Olympiërs
Kudelstaart  - De Schaatstrai-
ningsgroep VZOD viert dit seizoen 
haar 25-jarige bestaan. In de loop 
van het jaar zijn er al verschillende 
activiteiten geweest, zoals de jubi-
leum fietstocht, een Elfsteden skee-
lertocht voor de jeugd en de ope-
ning van het seizoen met fysiothe-
rapeut en bewegingswetenschap-
per Nico Hofman. Op zaterdag 19 
december had de jubileumcommis-
sie een shorttrackclinic georgani-
seerd op de ijsbaan in Leiden. Op de 
400 meter ijsbaan kunnen de leden 
inmiddels aardig hun rondjes mee-
rijden. 35 Leden waren nieuwsgie-
rig geworden of dit met shorttrack 
schaatsen op een kleine baan ook 
zou lukken. 
Na een korte warming-up en het 
passen van de echte shorttrack-
schaatsen begon de clinic onder 
leiding van de Oud-Olympiërs Me-

lanie en Maureen de Lange. In drie 
groepen werd rustig ingereden. 
Voor de meesten was het wat on-
wennig, maar met aanwijzingen van 
Melanie en Maureen ging het bij 
vrijwel iedereen al snel beter. Voor-
al het rijden van de bochten is bij 
het schorttrack een belangrijk on-
derdeel. Door de persoonlijke tips 
lukte het vooral de jeugdleden om 
dit snel te verbeteren. Na een uur-
tje trainen was iedereen vermoeid 
en voldaan. “Dit moeten we nog 
een keer gaan doen,” werd regel-
matig gehoord. In elk geval wordt 
in het kader van het 25-jarige be-
staan begin 2010 voor de leden een 
klaverjastoernooi georganiseerd. De 
shorttracktclinic was een groot suc-
ces; misschien wordt deze binnen-
kort inderdaad nog eens herhaald. 
Voor een uitgebreider verslag en fo-
to’s: www.stgvzod.nl.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Darters voor de buis voor 
PDC en Lakeside
Kudelstaart - PDC, Lakeside en 
Poel’s Eye is de volgorde voor de 
dartliefhebbers de komende tijd.  
Het wereldkampioenschap van de 
Professional Darts Corporation is 
al van start gegaan. De finale van 
dit kampioenschap is op 3 januari.  
Phil Taylor is hier natuurlijk de gro-
te man.  Sinds de oprichting van de-
ze bond wisten slechts drie mensen 
hem van de titel te houden: Dennis 
Priestley, John Part (2x) en natuur-
lijk onze eigen Raymond van Barne-
veld.  Phil Taylor won het toernooi al 
twaalf keer en zoals gezegd, het ziet 
er naar uit dat hij ook de dertiende 
titel gaat binnenhalen.Het wereld-
kampioenschap van de BDO (Bri-
tish Darts Organisation) wordt de 
Lakeside genoemd. Dit kampioen-
schap duurt van 2 tot en met 10 ja-
nuari. Ted Hankey verdedigt daar 
de titel. Het niveau mag ietsje min-
der zijn als bij de PDC, de Lakesi-
de Country Club zorgt al jaren voor 
onvergetelijke beelden. Wie herin-
nert zich niet de beelden van een 
winnende Barney of recenter Jelle 
Klaasen.  Nagenoeg elk jaar levert 
dit toernooi een prachtige finale op. 
Wellicht de mooiste finale ooit, is de 
finale tussen Martin Adams en Phil 
Nixon. Martin Adams kon keer op 
keer de winnende dart niet plaatsen 
en Phil Nixon kwam terug van een 
6-0 achterstand tot 6-6.  Uiteindelijk 
won Martin Adams met 7-6.
Op vrijdag 8 januari is de volgende 

Poel’s Eye speelavond. De Poel’s Eye 
heeft inmiddels zijn eigen darthis-
torie. Het achtste seizoen is alweer 
volop aan de gang. Een vergelij-
king tussen de twee dartbonden en 
Poel’s Eye is mogelijk. Het spelletje, 
de triples, de dubbels, de sportivi-
teit, de beleving én de gezelligheid 
zijn enkele kenmerken van darts die 
wereldwijd hetzelfde zijn. Bij Poel’s 
Eye zijn echter géén geldprijzen te 
verdienen. 
Ter vergelijking: de winnaar van de 
PDC ontvangt 200.000 Engelse pon-
den, de winnaar van de BDO ont-
vangt 100.000 Engelse ponden. Op-
richter Huib Gootjes maakt zich niet 
druk om al dit prijzengeld.  Diverse 
toppers uit de regio weten de weg te 
vinden naar Kudelstaart. Door een 
unieke formule is er volop ruimte 
voor de recreatieve darter om deze 
toppers te ontwijken.  Dat recreatief 
darten soms samen gaat met top-
darten bewees Huib op de laatste 
speelavond.  Hij won de finale van 
de Scone Ronde van Wijnand Kool.  
De darters van Poel’s Eye vieren de 
feestdagen dus voor de buis of op 
internet. Op 8 januari pakken zij de 
pijlen weer op, want dan is de vol-
gende speelavond; Poel’s Eye heeft 
een open deur beleid, deelnemers 
hoeven geen lid te zijn. De inschrij-
ving sluit om 19.45 uur, deelname 
kost 3,50 euro, de minimum leef-
tijd is 15 jaar en het darten is in het 
Dorpshuis van Kudelstaart.

Winst Huib Gootjes op Wijnand Kool (rechts).

Schaatsteamhaarlem.nl 
presteert weer super!
Aalsmeer - Zaterdag 19 decem-
ber stond schaatsteamhaarlem.nl 
met drie man aan de start van de 
marathon voor de eerste divisie op 
de (thuis) baan te Haarlem. Het 
schaatsteam bestond uit Nick Uitho-
ven uit Babijlonienbroek, Stef Zwit-
ser uit Katwijk en Pim Borghols uit 
Aalsmeer. Theo Vos uit Kudelstaart 
is herstellende van een longontste-
king en kon helaas niet starten. De 
drie rijders reden een sterke aan-
vallende wedstrijd. Pim Borghols, 
gelukkig hersteld van zijn scheen-
beenblessure, kon goed meekomen. 
Nick maakte deel uit van een seri-

euze onsnapping maar haalde, on-
danks de hulp van zijn ploeggeno-
ten van schaatsteamhaarlem.nl, net 
geen ronde voorsprong. Tijdens de 
massasprint eindigde Nick op een 
zeer verdienstelijke tweede plaats.  

Op woensdag 23 december staat 
schaatsteamhaarlem aan de start 
voor een marathon op de 5 kilome-
ter lange baan van Flevonice te Bid-
dinghuizen. Voor de andere wed-
strijden en meer informatie over 
schaatsteamhaarlem kan een ieder 
terecht op  website www.schaats-
teamhaarlem.nl.
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Kinderpopconcert in museum 
van Speelklok tot Pierement
Utrecht - VOF de Kunst verzorgt 
deze kerstvakantie kinderpopcon-
certen met liedjes van Annie M.G. 
Schmidt en andere bekende liedjes 
in het Nationaal Museum van Speel-
klok tot Pierement. Voor de automa-
tisch spelende muziekinstrumen-
ten uit de collectie van het Utrecht-
se museum is een hoofdrol wegge-
legd in de muziek en thematiek van 
de kinderpopconcerten. Lot Lohr 
(bekend van Sesamstraat) speelt 
mee en brengt samen met VOF de 
Kunst Koekoek Theodoor tot leven 
voor kinderen en hun (groot)ouders. 
Het Nationaal Museum van Speel-
klok tot Pierement produceert jaar-
lijks muzikale theatervoorstellingen 
voor jeugdige bezoekertjes en hun 
(groot-)ouders. 
Uit publieksonderzoek door het mu-
seum is naar voren gekomen dat 
deze bezoekersgroep als lang ge-
koesterde wens heeft om liedjes van 
Annie M.G. Schmidt in combinatie 
te zien met de muzikale collectie 
van het Utrechtse museum. Daar-
om presenteren Museum Speelklok 
en  VOF de Kunst deze kerstvakan-
tie kinderpopconcerten met liedjes 
van Annie M.G. Schmidt en ande-
re bekende liedjes, waarbij de mu-
ziek en thematiek afkomstig zijn uit 
de muzikale collectie van het muse-
um. Lot Lohr (bekend van Sesam-
straat) speelt mee en brengt sa-
men met VOF de Kunst Koekoek 
Theodoor tot leven voor kinde-
ren en hun (groot)ouders. De rode 
draad van het kinderpopconcert is 
De Koekoek Theodoor, een karak-
ter uit een gedicht van Annie M.G. 
Schmidt. Een koekoek die probeert 
om alle koekoeken uit de koekoeks-
klokken te bevrijden. Het gekozen 
repertoire sluit aan bij de collec-
tie van het museum met bestaan-
de (Schmidt-)liedjes over het thema 
tijd en over een speeldoos. Daar-

naast heeft Frank van Papelen met 
VOF de Kunst nieuwe liedjes ge-
schreven speciaal voor deze con-
certen zoals een lied over de wer-
king van een carillon uit de collectie 
van het museum. Jan Kees de Ruij-
ter (arrangeur van het museum) be-
werkt de composities tot arrange-
menten die volledig zijn toegesne-
den op de kenmerken van de indivi-
duele instrumenten.  De Kinderpop-
concerten door VOF de Kunst vin-
den plaats op 27, 28, 29 en 30 de-
cember en 2 januari in het Nationaal 
Museum van Speelklok tot Piere-
ment  aan de Steenweg 6 in Utrecht. 
De concerten duren circa 30 minu-
ten en vangen aan om 11.15, 13.15 
en 15.15 uur. De concerten zijn ge-
schikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Voor de concerten geldt een toeslag 
van 4 euro per persoon. Meer infor-
matie: www.museumspeelklok.nl .

Kerstinloop op 
Bindingzolder
Kudelstaart - Op woensdag 23 de-
cember wordt een speciale kerstin-
loop gehouden op De Bindingzolder 
in de Haya van Somerenstraat 35c. 
Iedereen is vanaf 14.00 uur welkom 
voor een hapje en een drankje. Om 
17.00 uur sluit de deur. De kerstin-
loop is een speciale bijeenkomst en 
is overigens ook de laatste inloop 
van het jaar. De bezoekers kunnen  
die middag mee helpen om hapjes 
te maken, die de groep later met el-
kaar op gaat eten. In 2010 gaan er 
natuurlijk weer vele inloopmidda-
gen georganiseerd worden. Voor 
meer informatie kan een mail ge-
stuurd worden naar Manon@debin-
ding.nl.

Harry Potter Marathon op 
de Binding Zolder! 
Kudelstaart -  Met het zesde deel 
op dvd en het zevende deel in aan-
tocht, een goede reden om weer een 
Harry Potter marathon te organise-
ren op de Binding Zolder. Dé moge-
lijk om weer helemaal op de hoogte 
te komen wat er zich allemaal heeft 
afgespeeld op Zweinstein. 
Op dinsdag 29 december wordt de 
Harry Potter marathon gehouden. 
De laatste twee films gaan vertoond 
worden. Om 15.00 uur start de film 
Harry Potter en de gevangenen van 
Azkaban. 
Na de film gaan de kijkers gezellig 
met z’n allen wat gaan eten en bij-
kletsen over deze spannende film. 
Na het eten gaat de nieuwste film 

Harry Potter en de Halfbloed Prins 
gedraaid worden. Om 21.30 uur zit 
de marathon er op! De marathon 
kost 5 euro per persoon inclusief 
eten en drinken. 
Van te voren opgeven is in verband 
met de boodschappen een vereiste. 
Opgeven kan tot 28 december. Ver-
meld je naam, leeftijd en telefoon-
nummer en stuur een mail naar ma-
non@debinding.nl of bel naar 06-
13989304 op dinsdag- en vrijdag-
middag tussen 15.00 en 18.00 uur 
en op donderdagavond tussen 19.00 
en 21.00 uur. 
De Binding Zolder is te vinden in het 
SJOK gebouw aan de Haya van So-
merenstraat  35c.

Theatergroep Lakon met Apejong 
in Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op dinsdag 29 de-
cember om 14.30 uur wordt in het 
Amstelveens Poppentheater de klei-
ne orang-oetan Hanoman door het 
straatjongetje Anton gered uit het 
café waar hij iedere avond moet op-
treden. De twee merken dat ze el-
kaar kunnen helpen om te over-
leven. Apejong! is een  voorstel-
ling met poppen en maskers voor 
iedereen vanaf 6 jaar. De voorstel-
ling gaat over vriendschap en op-

komen voor jezelf en anderen. Bo-
vendien worden in het stuk de ont-
bossing in Indonesië, de positie van 
de orang-oetan en die van straat-
kinderen aan de kaak gesteld. De 
toegangsprijs voor de voorstelling is 
7 euro. Telefonisch reserveren kan 
op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 
020-6450439 of tot de dag voor de 
voorstelling via www.amstelveens-
poppentheater.nl.

Naar de film in kerstvakantie
Amstelveen - Tot en met zondag 3 
januari is het weer kinderfilmfesti-
val in Cinema Amstelveen met meer 
dan veertig filmvertoningen in de 
filmzaal voor de jeugd. Elke dag, be-
halve op maandagen, beide kerstda-
gen en nieuwjaarsdag, worden drie 
kinderfilms vertoond. Zo draaien bij-
voorbeeld Kabouter Plop en de Ka-
bouterbaby en Anubis en het wraak 
van Arghus en Prinses Lillifee. Ook 
kunnen de peuters en kleuters weer 
naar de bioscoop. Op woensdag 30 
december speelt om 13.00 uur La-
ban, Het allerliefste spookje en om 
15.00 uur draait De Nieuwe Avontu-
ren van het Molletje. 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! De films 
worden digitaal vertoond. Verder 
staat een aantal mooie familievoor-
stellingen op het programma, zoals 
Hoe Overleef ik Mijn Eerste Zoen 
van Francine Oomen en het Win-
tercircus van Martin Hanson komt 
op dinsdag 29 december om 13.00 
en 16.15 uur optredens verzorgen. 
De kerstvakantie wordt afgesloten 
door Kees de Jongen (8+) van de 
Toneelmakerij op zondag 3 januari 
om 15.00 uur. Kijk voor het complete 
programma op www.cinemaamstel-
veen.nl of neem contact op met de 
kassa via 020-5475175.

Lekkere afsluiting kokkerellende 
kids in De Binding 
Aalsmeer - Woensdag 16 decem-
ber hebben de kinderen van de 
‘kokkerellende kids’ in De Binding 
Aalsmeer hun kooktalenten ge-
showd aan hun gasten. Het voorge-
recht bestond uit een loempiaatje, 
gevuld met gerookte kip. Het hoofd-
gerecht uit een pasta met Italiaan-
se gehaktsaus en de gasten hebben 
hun vingers af kunnen likken bij het 
nagerecht, een Smoothie. Dit alles 
werd gemaakt en opgediend door 
de kinderen zelf. Na afloop kregen 
de jongens en meisjes alle recepten 
mee naar huis, zodat ze thuis ook 

aan de slag kunnen. Het was een 
geslaagde afsluiter van deze cursus.
Wilt u kind ook op deze kookcur-
sus? Meldt u dan vroegtijdig aan. 
De cursus is behoorlijk populaire 
en zit gauw vol. In het voorjaar start 
een nieuwe kookcursus voor kinde-
ren uit groep 5 tot en met 8 van de 
basisschool. De kosten bedragen 40 
euro voor 7 lessen op woensdag-
middag die beginnen om 13.00 en 
duren tot 15.00 uur. De cursus wordt 
gegeven in De Binding aan de Zijd-
straat 53. Opgeven kan via lenne-
ke@debinding.nl. 

Kom appelflappen bakken 
op de Binding Zolder
Kudelstaart - Het is alweer bijna 
oud en nieuw en daar horen lekke-
re appelflappen bij! Daarom gaan 
woensdag 30 december appelflap-
pen gemaakt worden op de Binding 
Zolder in de Haya van Someren-
straat 35c. Vind jij appelflappen ook 
zo lekker? Of lijkt het je leuk om ze 
te maken? Ontdek de appelflappen-
kok in jezelf en kom appelflappen 

bakken tussen 15.00 en 17.00 uur! Je 
mag ze meteen opeten of mee naar 
huis nemen voor oudejaarsdag. De 
kosten zijn 2,50 euro. Van te voren 
opgeven is een vereiste vanwege 
de boodschappen. Opgeven kan tot 
en met dinsdag 29 december door 
een mailtje te sturen naar Manon@
debinding.nl of te bellen naar 06-
13989304.

Gezellige kerstviering Samen Een
Aalsmeer - Voor het kerstdiner 
in hun klas, kwamen alle kinderen 
van Samen Een woensdag 16 de-
cember weer om vijf uur op school. 
School en lokalen waren prachtig 
versierd met gezellige verlichting en 
veel kerstknutsels van de leerlingen. 
Ook de kinderen hadden echt hun 
best gedaan om op hun mooist te 
komen. 
Ze waren feestelijk gekleed en ie-

dereen had er zin in. Er werd heerlijk 
gegeten  van het buffet Samen Een. 
En genoten van de muzikale opvoe-
ringen van kinderen die op eigen in-
strument kerstliedjes hadden inge-
studeerd.
Na de kerstviering in de klas werden 
voor de ouders op het schoolplein 
kerstliedjes in samenzang gezon-
gen. Een mooie afsluiting van deze 
kerstavond op school. 

Kerstconcert, helaas sneeuw!
Aalsmeer - Zondag 20 december 
zou voor de jeugdleden van mu-
ziekvereniging Flora een mooie 
dag moeten worden, voor de eer-
ste maal zouden meespelen met het 
‘grote’ orkest tijdens het kerstcon-
cert in Kudelstaart. Een mooie dag 
werd het: Droomt men in kerstlie-
deren van een witte kerst die droom 
kwam uit afgelopen zondag,  de dag 
van het kerstconcert. Helaas viel er 
zoveel sneeuw dat er een weer- en 
verkeersalarm afgekondigd werd. 
Een  aantal mensen  woont niet in de 
directe omgeving van Kudelstaaart 
en tengevolge van de sneeuwval 
was het niet verantwoord hen met 

de auto op pad te laten gaan wat 
betekende dat het optreden van 
de muzikanten niet door kon gaan. 
Heel jammer voor de jeugd die een 
aantal weken flink heeft gerepe-
teerd om de voor hen best moeilijke 
muziek onder de knie te krijgen. Tij-
dens de laatste oefenavond klonken 
de muziekstukken  veelbelovend. In 
het nieuwe jaar gaat gestart worden 
met de muziek die het jeugdorkest 
tijdens het donateursconcert op 13 
maart 2010 zal spelen.  Flora heet 
nieuwe leden, jong of oud, ervaren 
of onervaren van harte welkom. Kijk 
voor meer info op de website www.
muziekverenigingflora.nl.

Zondag 27 december
Kindermatinee met film 
‘De Indiaan’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zondag 27 decemer 
presenteert cultureel café Bacchus 
een kindermatinee met de film ‘De 
Indiaan’. De film gaat over Koos van 
8 jaar oud, hij heeft een probleem. 
Hij wil net zo stoer en groot zijn als 
zijn vader en opa die, als lange Hol-
landers, ‘echte zwembenen’ hebben. 
Maar Koos is geadopteerd, uit Pe-
ru, en klein en nogal bang van wa-
ter. Wanneer zijn moeder tegen de 
verwachtingen in zwanger blijkt te 
zijn, raakt Koos (Matthias den Bes-
ten) dieper verwikkeld in zijn iden-
titeitscrisis. Dan ziet Koos op straat 
een Peruaanse panfluitploeg, en re-
aliseert zich dat hij zelf óók indiaan 
is. Er ontstaat een vriendschap met 
Illari, de zoon van de wijze panfluit-
hoofdman, die met zijn bandleden 
een huis in Beverwijk bewoont. Zo 
kan de adoptie-indiaan Koos ein-

delijk leren wat het is om een éch-
te indiaan te zijn. De Indiaan is ge-
regisseerd door Ineke Houtman, die 
eerder succes boekte met Madelief 
(1998) en Polleke (2003). 
Het charmant-laagdrempelige kin-
deravontuur in De Indiaan bestaat 
uit alledaagse, voor elk kind herken-
bare situaties, gemengd met india-
nenrituelen. Dat levert een meesle-
pend avontuur op. En daartoe hoeft 
de productie niet het vliegtuig in 
naar Peru; het avontuur begint ge-
woon op de hoek van de straat.
Het kindermatinee begint zondag 27 
december om 13.30 uur in cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat. 
De zaal is open vanaf 13.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt: 3,50 eu-
ro voor volwassenen en 1 euro voor  
kinderen uitsluitend onder begelei-
ding.

Kerstfeest bij Zonnebloem
Aalsmeer - Op zaterdag 12 decem-
ber heeft de Zonnebloem afdeling 
Aalsmeer een gezellige kerstlunch 
gehouden. Aanwezig waren 95 gas-
ten en vrijwilligers en zoals gebrui-
kelijk werd begonnen met koffie of 
thee en gebak. Vervolgens was het 
kinderkoor Spelenderwijs aan de 
beurt. Dit kinderkoor wordt geleid 
door Irma Hogenboom. Het kinder-
koor zong bekende kerstliedjes, zo-
als Oh, Dennenboom, Merry Christ-
mas en Felice Navidad. Kerstgedich-
ten werden voorgedragen door Vin-
ce met ‘Kerstfeest met zijn allen bij 
elkaar’, en Simone met ‘Kerstman’. 
Verder werden er liedjes gezongen 
uit de musical Anny. Nadat voor-
zitter Piet Tulp Irma bedankte met 
bloemen en het kinderkoor met een 
kerstversnapering ging de groep 
weer naar huis. Hierna werd begon-

nen met de kerstlunch die de gasten 
zich goed lieten smaken. Tussen-
door werden de laatste nieuwtjes en 
kerstherinneringen uitgewisseld. De 
middag werd afgesloten met thee of 
koffie en kerst chocolade. Nadat al-
le gasten een kerstster hadden ont-
vangen gingen ze voldaan en tevre-
den weer naar huis. Wie gast wor-
den kan zich aanmelden voor huis-
bezoek en/of deelname aan dag-
jes uit, vakanties en anderen activi-
teiten. Ook vrijwilligers worden van 
harte welkom geheten. Onder an-
dere voor huisbezoek, (dag)-activi-
teiten, chauffeuren of een bestuurs-
functie. Voor 15 euro per jaar kan ie-
dereen donateur worden.  Wie meer 
wil weten of zich wil opgeven kan 
bellen of mailen met Lenie Ronde-
ma, tel. 322670 en lenie.loe@kabel-
foon.nl.

Kerstoptredens Spelenderwijs
Kudelstaart - Op vrijdag 18 decem-
ber heeft muziekschool Spelender-
wijs twee leuke kerstoptredens ver-
zorgd. In de middag kwamen alle 
kinderen die cimbaal en toetsen be-
spelen bijeen om als een echt or-
kest met elkaar te oefenen. Na af-
loop van de repetitie mochten de 
ouders en andere belangstellenden 
komen luisteren naar het resultaat. 
In totaal werden zes leuke kerstlied-
jes ten gehore gebracht. 
Ondanks de geringe repetitietijd 
klonk het als een klok, en de kinde-
ren kregen dan ook terecht een da-

verend applaus. `s Avonds was de 
beurt aan de zing- en swinggroe-
pen van de muziekschool. Zij moch-
ten optreden op het plein van het 
winkelcentrum in Kudelstaart, waar 
ook een levende kerststal te bewon-
deren was. Het laagje vers gevallen 
sneeuw zorgde voor een extra nos-
talgische kerstsfeer. Onder het ge-
not van warme chocomel en glüh-
wein kon het aanwezige publiek 
genieten van allerlei verschillende 
kerstliedjes en, ondanks de koude 
voeten, was ook dit optreden heel 
geslaagd!


