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C1000 Koster
C1000
Elke
zondagKoster
geopend
maandag 23 dec.
dinsdag 24 dec.
1e kerstdag
2e kerstdag
31 december
nieuwjaarsdag

Een goed verzekerd 2014
begint bij Verbeek Advies

www.verbeekadvies.nl

de tussenbalans

0297-327272 | Uiterweg 317 | Aalsmeer

“Fijne Kerstdagen”

Op woensdag
1 januari zijn wij
vanaf 16.00 uur
weer geopend!

2014
Familie
Arkesteijn en
medewerkers

WAPEN
VAN AALSMEER
RESTAURANT BAR

Dorpsstraat 15, 1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-385520

Vloerlamp
e 199,Focus
op licht

Tafellamp
e 139,-

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer
www.carladeklerk.nl
Shop nu ook online:
www.design-woonwinkel.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

OOK

tapas

WWW.aalsMeeRse belanGen.nl

De nieuwe N201 zal snel vertrouwd zijn, maar waarom geen vermelding op de borden naar de N196, naar het centrum van Aalsmeer? Vanaf de A4 is het beste om de afslag Rijsenhout te nemen. Op dit bord hoort ook vermelding van
Aalsmeer centrum te staan, gemeente: Doe er wat aan! Volg het voorbeeld van de gemeente Haarlemmermeer, voor
het centrum van Hoofddorp zijn namelijk al extra, gele borden geplaatst op diverse kruisingen!

Extra borden met verwijzing naar N196 echt nodig

Aalsmeer - Tijdens een bijeenkomst medio vorig jaar met als
werktitel ‘Randstad Waterbaan’
werd door het College van Rijksbouwmeesters een boekje met dezelfde naam gepresenteerd. Daarin werden alle Hollandse Plassen
genoemd met uitzondering van... U
raadt het al: De Westeinderplassen.
Is hier sprake van een complot? Komend vanaf de A4 gaat het een onbekende niet meer lukken het dorp
en de plassen te vinden. Met de
openstelling van de afritten vanaf
de A4 richting Aalsmeer en Hoofddorp wordt het verkeer zodanig naar
de (nieuwe) N201 geleid dat pas
nabij Flora Holland en Greenpark
kan worden afgeslagen richting
Aalsmeer. Met een beetje geluk belandt men uiteindelijk op een troosteloos bedrijventerrein bij de Middenweg. De Winkeliersvereniging
en de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie ervaren deze verkeersgeleiding als een zeer ernstige be-

LET OP:

lemmering voor de bereikbaarheid,
c.q. vindbaarheid van de winkels in
het centrum en de circa vijftig watersport gebonden ondernemingen, die plaats bieden aan ongeveer
6.500 ligplaatsen. Voor bestaande
relaties van de bedrijven wordt het
terugvinden van de haven, waar hun
boot ligt, zoeken naar een naald in
een hooiberg. Toekomstige klanten
zullen gaan kiezen voor beter aangegeven watersportcentra in de nabije omgeving.
Indien de bewegwijzering niet onmiddellijk, dus nog voor het zomerseizoen 2014, wordt aangepast zullen de Westeinderplassen, de grootste aaneengesloten wateroppervlakte binnen de Randstad, waar
ruim 6.500 boten een ligplaats hebben, snel verworden tot een enorm
stiltegebied. Naast de teloorgang
van de bloemisterijsector, vrijwel alle productiebedrijven zijn verdwenen, dreigen ook de jachthavens
en aanverwante ondernemingen

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

ADVERTEREN?

MACHINEWEG 3 AALSMEER, TEL. 385281

Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig 2014
www.bosse-elektro.nl

ten onder te gaan. Het ooit zo ondernemende Aalsmeer wordt daarmee binnen enkele jaren getransformeerd tot een onaantrekkelijk,
slapend dorp, de enige resterende
activiteit zal een toenemend lawaai
van overkomende vliegtuigen zijn.
De bereikbaarheid van de Aalsmeerse winkels en watersportbedrijven
kan eenvoudig worden veiliggesteld
door het opnemen van een verwijzing op het bord op bijgaande foto naar de N196 met de vermeldingen Aalsmeer-Centrum en Watersportbedrijven Westeinderplassen.
Een dergelijke verwijzing bestaat
langs de A4 ook voor de Kager Plassen. De Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie en de Winkeliersvereniging roepen een ieder, daaronder met name ook de Aalsmeerse
gemeentebestuurders, alles in het
werk te stellen om de bereikbaarheid van het dorp en de Westeinder
veilig te stellen.
Piet Harting, voorzitter SAWP

AMSTELPLEIN 57 • UITHOORN
TEL 0297-568911

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Uitnodiging nieUwjaarsreceptie
maandag 6 janUari 2014
De gemeente Aalsmeer nodigt alle inwoners
en relaties uit voor de Nieuwjaarsreceptie op
maandag 6 januari 2014, vanaf 20.00 uur in
de Burgerzaal van het gemeentehuis.
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder houdt de
traditionele nieuwjaarsspeech en samen
zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar.
Het college van B&W hoopt deze avond
vele Aalsmeerders én Kudelstaarters
te mogen begroeten.
iedereen is hierbij
van harte uitgenodigd.

eindejaarsactie
vrijdag 27 december t/m zaterdag 4 januari

& ADVIES

Zwarteweg
121
14-10-2013
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen

GAMMA
Aalsmeer

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

2e top
geldt ook voor afgeprijsde artikelen!

big l verlaagt de jeansprijzen!

open

80% van de jeans nergens goedkoper

zondag 29 december

nieuWste collectie
g-star/pall mall/diesel jeans

van 10.00 tot 17.00 uur

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

17:35:18

½ prijs

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

ZIE BINNENKORT DE SITE VOOR MEER INFORMATIE:

VUURWERKBESTELLING.NL

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl

Aalsmeer - De eerste Meerbode in het nieuwe jaar ‘ploft’ gewoon op donderdag 2 januari op de deurmatten in de gemeente. Deze krant wordt nog
wel in het oude jaar opgemaakt.
Voor deze editie dienen advertenties en verhalen uiterlijk om
12.00 uur op maandag 30 de-adv_NieuweMeerbode_94x29mm.indd 1
cember binnen te zijn. Advertenties kunnen gestuurd worden naar verkoopaalsmeer@
meerbode.nl en verhalen naar
ASSURANTIE
redactieaalsmeer@meerbode.nl. Voor informatie: 0297341900.

WWW.HETTHEEHUISUITHOORN.NL

0251-674433

VUURWERK

Centrum en Westeinder
onvindbaar door N201!

VOOR THUIS

Geen krant
OntVanGen?

08.00-21.00 uur
07.00-19.00 uur
gesloten
16.00-20.00 uur
08.00-19.00 uur
gesloten

Elke16.00
zondag
geopend
van
- 20.00
uur
van 16.00 - 20.00 uur

Eerlijk en onafhankelijk uw
zorgverzekering 2014 vergelijken
op www.verbeekadvies.nl
Voor alle schadeverzekeringen

Graag willen wij
dan het glas met
u heffen op een
gezond & smaakvol

1

© GAMMA

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

big l jeans discount | join fashion | WWW.bigl.nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

Geslaagde kerstviering van
Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - De vrijwilligers van De
Zonnebloem, afdeling Kudelstaart,
hielden op woensdagmiddag 11 december de jaarlijkse kerstviering voor
de ouderen. Liefst 55 gasten kwamen naar het Dorpshuis, dat in kerstsfeer was gehuld, om samen met de
ruim twintig vrijwilligers een gezellige
middag door te brengen. Na de ont-

vangst met koffie en gebak werden
de aanwezigen verrast met een optreden van kinderkoor De Kudelkwetters. Dit zeer jeugdige, zestien kinderen tellende, koor staat onder leiding
van Paula Dogger. De muzikale begeleiding, op keyboard, is in handen
van Ina Brand. Deze middag traden ze
tweemaal op, met een keur aan be-

KERKDIENSTEN

Dinsdag kerstnachtdienst om 22u.
met ds. J. van Popering. Eerste
kerstdag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins. Zondag 10u. dienst met ds.
J. van Popering. 31 December oudejaarsdienst om 19u. met ds. Prins.

Kerst en zondag
29/31 december
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Dinsdag kerstavonddienst, eerste kerstdag 10u. dienst met spreker ds. Martijn Abrahamse. Zondag
10u. dienst. Spreker Eric Wegman.
31 December dienst met ds. Martijn
Abrahamse Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst. Geen verdere
opgave ontvangen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Eerste kerstdag 10u.
dienst ds. M. Hogenbirk en 16u.
kerstfeest met kinderen. Tweede kerstdag 10u. zangdienst. Zondag diensten om 10u. met ds. M.
Hogenbirk en 16.30u. met ds. W.
de Bruin. 31 December 19u. oudejaarsdienst en 1 januari 10.30u.
nieuwjaarsdienst met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Eerste kerstdag om
9.45u. samenzang en 10u. kerstdienst met ds. Liesbet Geijlvoet
mmv Bindingkoor. Zondag 10u.
dienst met br. Wim van Leeuwen.
Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Eerste kerstdag diensten om 10u. en 16.30u.,
tweede kerstdag 10u. dienst. 31 December om 19.30u. en 1 januari om
10u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Dinsdat 21.30u. kerstnachtdienst
en eerste kerstdag 10u. kerstfeest
met ds. E.J. Westerman. Organist
W. Spaargaren. Zondag 10u. dienst
met dhr. A. van Heusden uit Driebergen. Organist: Th. Griekspoor.
31 December 19.30u. oudejaarsdient en 1 janauri 10.30u. nieuwjaarsdienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Dinsdag 18.30u. kinderkerstfeest, eerste kerstdag 10u. dienst
met ds. C.G. Graafland. Organist: R.
Kooning. Zondag 10u. dienst met
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: M.
Noordam. 31 December 19u. oudejaarsdienst en 1 januari 10.30u.
nieuwjaarsdag.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Dinsdag kerstnachtdienst 21u. Spreker Martijn Piet. Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Peter Helms.
Aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Diensten dinsdag
21u. kerstnachtdienst met ds. J. van
Veen, eerste kerstdag 10u. dienst
met ds. H. van Winkelhoff uit Wateringen mmv For Him en 16.30u. kinderkerstfeest. Zondag diensten om
10u. ds. A.H. Reitsema uit Lienden en
16.30u. met A. Beeftink uit Ede. 31
December oudejaarsdienst 18.30u.
met ds. J. Trommel uit Lelystad.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Dinsdag 17u. Poolse dienst, 19u. en
21.30u. eucharistievieringen met L.
Seeboldt mmv Mirakeltjes en Kar-

Winkelstraat nog beter op kaart zetten

Ondernemersfonds voor
gebied Ophelialaan

Is uw huisdier
zoek?

Aalsmeer - Voorafgaande aan de
behandeling van het onderwerp Reclamebelasting Ondernemersfonds
maakte de heer Verzaal namens de
winkeliers gebruik van de mogelijkheid om in te spreken: “De winkeliersvereniging Ophelialaan heeft
het verzoek ingediend te komen tot
een ondernemersfonds voor het gebied Ophelialaan.

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

Het bestaansrecht wat alle ondernemers in de winkelstraat tot op heden hebben weten op te bouwen
staat als een huis. In eerste instantie als wijkfunctie maar meer door
de diversiteit van het winkelaanbod en de lokale ondernemers hebben er voor gezorgd dat ze klanten
vanuit de hele regio hebben weten
te binden. De kracht van de Ophelialaan is de betrokkenheid van de
lokale ondernemers en daarnaast
misschien wel het belangrijkste, de
samenwerking van al deze ondernemers.
Tegengas geven
Voorbeeld van het participeren van
bestaande ondernemers in de Jamin. Het behouden van winkels en
wel zelf uit kunnen breiden, denk
aan C1000 in samenwerking met
Vishandel Veerman of met Zeeman.
Het initiatief om de parkeervoorzieningen te verbeteren, Het ophangen van kerstverlichting in de bomen door een aantal ondernemers
en ga zo maar door. Als winkelstraat
kun je in de hedendaagse economie
niet achterover leunen en wachten
totdat de klanten komen aanwaaien.
Daar is ondernemerschap voor nodig en gelukkig bezittende ondernemers dat. In het verleden hebben ze laten zien dat ze dit kunnen
en daarmee hebben ze gezamenlijk een gezonde basis gelegd voor
waar ze nu staan. Op dit moment
staan de ondernemers voor diverse nieuwe uitdagingen, de omlegging van de N201 en de impact voor
de straat, gevaar van verkoop via internet tegengas geven door het winkelen gezellig en leuk te maken in
het winkelcentrum Het vergroten en
kende kerstliederen. De teksten van
de nostalgische kerstliedjes, die voor
de aanwezigen in een boekje waren afgedrukt, werden zowel uitbundig als ingetogen meegezongen door
de zaal. Na afloop reikte de voorzitter
van de plaatselijke afdeling van De
Zonnebloem, Piet Donicie, bloemen
uit aan de dirigente, als dank voor
het optreden. Hij liet de overhandiging gepaard gaan met een passende attentie. Halverwege de middag hield Hein Zethof een gloedvolle voordracht, aangepast aan de tijd
van het jaar, de donkere dagen voor
melkoor. Eerste kerstdag 10.30u.
dienst olv parochianen en 14u.
Poolse dienst. Tweede kerstdag
14u. Poolse dienst. Zondag 10.30u.
eucharistieviering met L. Seeboldt
en14u. Poolse dienst met Christoff. 31 December 19u. en 2 januari
10.30u. eucharistievieringen met L.
Seeboldt mmv Karmelkoor
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Dinsdag kerstsamenzang om 21u. met zangeres Anke van Niele en organist Eric
Edelman. Voorganger Nico Sarot,
luchthavenpastor.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Dinsdag 19u.
zangdienst, eerste kerstdag 10u.
dienst met ds. F. Praamsma. Zondag 10u.dienst met ds. J. Vrijhof. 31
December 10u. vesper met ds. F.
Praamsma en 1 januari 10.30u. ochtendgebed met ds. J. van Veen.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Dinsdag 22.30u. kerstnachtdienst
en eerste kerstdag 10u. dienst met
ds. J. van Dalen. Tweede kerstdag
10.30u. kerstmusical. Zondag 10u.
en 31 december 19u. diensten met
ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Dinsdag 17u. kindje wiegen, 19u. gezinsviering met A. Blonk en 23u. woordcommunieviering met A. Blonk mmv
gelegenheidskoor. Eerste kerstdag
11u. en zondag 11u. woordcommunieviering met A. Blonk. 31 December 19u. oudejaarsviering met
A. Blonk.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

duidelijker laten zien wat de winkelstraat is en dat je hier wekelijks
moet komen.
Omdat deze ambitie er is werd dit
besproken in een vergadering met
de winkeliers waaruit duidelijk naar
voren kwam dat we met ons allen de uitdagingen zoals zojuist geschetst aan willen gaan. Het zijn
kansen en die kun je pakken als je
creatief bent. Met ons allen is voor
ons niet vreemd ondanks het gegeven dat we een aantal ‘free riders’ in
de straat hebben die wel profiteren
van alle energie en financiële inzet,
maar zelf geen bijdrage leveren. Zoals bekend kan dit voorkomen worden door het oprichten van een ondernemersfonds. Alleen dan kunnen we ons laten zien in Aalsmeer
en omstreken, zoals we dat graag
zouden willen.
In een bijlage wordt dit aangegeven
in de vorm van een budget indicatie
voor de aankomende drie jaar waarin duidelijk wordt waar onze ambitie ligt en hoe wij denken de straat
voor de komende jaren nog beter op
de kaart te kunnen zetten. Deze ambities kunnen we als ondernemers
alleen bereiken als elke aanwezige
ondernemer ons daar in steunt in financiële zin. De ondernemers zijn
strijdvaardig en zijn er van overtuigd
dat ze nog beter en mooier kunnen
dan ze nu al zijn. Het zou onwaarschijnlijk jammer zijn wanneer de
passie en daadkracht van de diverse ondernemers niet beloond kan
worden doordat de winkeliersvereniging niet de middelen heeft om
het doel te kunnen verwezenlijken.”
De VVD fractie geeft aan dat het
geen gemeentelijke taak is en het
innen van belasting op deze wijze
gaat te ver. De AB fractie vindt het
jammer dat gedifferentieerde bedragen (nog) niet mogelijk zijn. De
CDA fractie geeft aan blij te zijn met
het gegeven dat negentig procent
wil meedoen en de fractie van PACT
Aalsmeer zal graag steun geven indien blijkt dat dit nodig is.
De behandeling in tweede termijn
vindt op 23 januari 2014 plaats.
het lichtfeest. In een ongedwongen
en gezellige sfeer, onder het genot
van hapjes en drankjes, ging de middag geleidelijk over in de kerstverlichte schemering van de avond. De
viering werd afgesloten met een diner, dat smaakvol was bereid door het
vakkundige en onvermoeibare personeel van het Dorpshuis. Ruim na het
vooraf vastgestelde tijdstip van afsluiting keerden de gasten en vrijwilligers
huiswaarts. Dankzij de inzet van velen kan De Zonnebloem, afdeling Kudelstaart, terugzien op een jaar met
diverse geslaagde activiteiten.

Vermist:
- Madame Curiestraat: Langharige beige raskat. Groene ogen, grote
donkere poten. Kruising tussen chincilla en een angorakat. Heet Uck.
- De Werven: Noorse boskat van 7 jaar. Heeft zwart bandje om met een
magneet.
- Turfstekerstraat: Zwart-witte kater met witte bef en borst. Heet Joris.
Gevonden:
- Mercuriusstraat: Boskat, niet gecastreerd, zwarte rug, witte buik, bef
en pootjes. Hij heeft een zwarte staart met witte punt.

Oliebollenactie van de
Hervormde Gemeente
Aalsmeer - De Hervormde Gemeente Aalsmeer houdt ook dit
jaar weer een oliebollenactie. Vrijwilligers staan klaar om u te voorzien van de heerlijkste oliebollen en
appelbeignets, uiteraard vers gebakken door een vakkundig bakker, op maandag 30 én dinsdag 31
december. De kramen zijn te vinden op de hoek van de Oosteinderweg met de Pontweg en de Machi-

Aalsmeer - Er zijn al heel wat kerstpakketten binnen gekomen, maar
de Voedselbank Aalsmeer kan nog
meer gebruiken.
Een kerstpakket doneren aan de
Voedselbank Aalsmeer kan door deze in te leveren in de Wereldwinkel
in de Zijdstraat 15, bij Renault Nieuwendijk aan de Zwarteweg 93 en bij
de tennishal van All Out in de Sportlaan 43. Ook aangebroken kerstpakketten zijn welkom! De Voedselbank Aalsmeer zorgt er voor dat de
gedoneerde pakketten terecht komen bij gezinnen die dat heel hard
nodig hebben.
Bedrijven die kerstpakketten over
hebben, en deze willen doneren,
worden verzocht contact op te nemen via telefoonnumer 06-37471838
of via de mail: voedseldonatie@

Start Youth Alpha Cursus

FloraHolland
Spring Fair
Aalsmeer - In overleg met aanvoerders en kopers is besloten alsnog een
FloraHolland Spring Fair te organiseren. Aanvoerders en kopers geven aan
deze handelsbeurs van toegevoegde waarde te vinden. De beurs vindt
plaats in het voorjaar, op 9 en 10 april,
in Aalsmeer. Tijdens deze beurs staan
de seizoensproducten centraal. Begin
2014 wordt de inschrijving geopend.

Oud Papier
Rijsenhout - Zaterdag 28 december zullen de leden van Drumfanfare
Melomanie en Handboog vereniging
Target weer het oud papier op komen halen. De lopers hopen natuurlijk weer op alle medewerking. Gevraagd wordt het papier in tilbare dozen aan de rand van de weg te plaatsen, daar waar de oud papier wagens
komen kunnen. De volgende ophaalronde is op zaterdag 25 januari.

Voor meer informatie kan gekeken worden op de websites: www.
dorpskerk-aalsmeer.nl of www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Kerstpakketten inleveren
voor de Voedselbank

Jongeren in gesprek
Kudelstaart - Voor jongeren tussen
de 17 en 25 jaar hoopt de SOW-gemeente Kudelstaart in januari te starten met een Youth Alpha cursus. Gelovig of ongelovig, kerkelijk of buitenkerkelijk, iedereen is van harte welkom. Ongeveer tien zondagavonden worden verschillende aspecten
van het christelijk geloof behandeld.
Daar wordt met elkaar over doorgepraat en kun je alle vragen stellen,
die voor jou belangrijk zijn. De eerste
avond is op zondag 19 januari en de
rest sluit daar zoveel mogelijk op aan.
Er wordt gestart met een maaltijd om
19.00 uur, vervolgens is er een praat-

neweg en binnen bij de Albert Heijn
op het Praamplein. De openingstijden zijn beide dagen van circa 09.00
tot 15.00 uur. De opbrengst van de
actie komt ten goede aan de Hervormde Gemeente van Aalsmeer.

je over een thema en gesprek met elkaar. Onder het genot van een drankje met chips kan er nog worden nagepraat tot uiterlijk 21.30 uur. Locatie is de Spil in de Spilstraat 5. Wil je
meer weten over het christelijk geloof
en heb je belangstelling om met een
groep jongeren hierover te discussieren? Mail dan naar vandalen@dsvandalen.nl en meld je aan.

Kerst-samenzang
in Oud Kath.kerk
Aalsmeer - Kom naar de kerst-samenzang-dienst in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg
394 op dinsdag 24 december. Aanvang is 21.00 uur, kerk open vanaf
20.30 uur. Het is de laatste dienst
in 2013. Voorganger is Nico Sarot,
luchthavenpastor van Schiphol. Solozangeres Anke van Niele zingt de
aria ‘Flösst, mein Heiland, flösst dein
Namen’ uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Het orgel wordt
bespeeld door Eric Edelman. Na afloop een gezellig samenzijn.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op 1 januari is er geen
koffie in de Spil, maar op woensdag
8 jan houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie inloop in gebouw
de Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat
van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, iedereen is welkom
en de toegang is gratis. Koffie en thee
staan klaar. Er zijn mogelijkheden om
een kaartje te schrijven voor zieke
mensen of om een gesprek van mens
tot mens te hebben. U/jij komt toch
ook en neem gerust iemand mee.

voedselbankaalsmeer.nl. Voor meer
informatie over deze en andere acties van de voedselbank kan de
website www.voedselbankaalsmeer.
nl bezocht worden.
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officiële mededelingen
gebruik regiotaxi amstelland tijdens de
feestdagen

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in het beraad over een geagendeerd
onderWerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt
van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur ’s avonds. Op
Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op de normale
tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u bestellen
via tel. 0900-8998343 (lokaal tarief).
1e en 2e kerstdag
Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.
1 januari
Op 1 januari is het Gemeentehuis gesloten.
telefonische bereikbaarheid
Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december is
ons callcenter bereikbaar tot 16.00 uur.
geWijzigde afvalinzameling
In Aalsmeer zamelt Meerlanden op de volgende vervangende
dagen het rest- en gft-afval in:
Wijk 3: gft-afval van 25 naar 24 december
Wijk 3: restafval van 1 naar 2 januari
Wijk 4: gft-afval van 26 naar 27 december
Wijk 4: restafval van 2 naar 3 januari
Wijk 7: restafval van 25 naar 24 december
Wijk 7: gft-afval van 1 naar 2 januari
beleidsregels Woonurgenties
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij de beleidsregels Woonurgenties Aalsmeer 2014 hebben vastgesteld. De beleidsregels woonurgenties Aalsmeer
2014 zijn een uitwerking van de algemene regels die zijn
vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam.
In deze beleidsregels is vastgelegd aan welke voorwaarden
iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor
woonurgentie.
De beleidsregels woonurgenties Aalsmeer 2014 treden op 1
januari 2014 in werking. De beleidsregels zelf zijn in te zien
via de website van de gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl.
Hier staat tevens aangeven op welke manier een aanvraag
kan worden ingediend.
vaststelling van de nieuWe gemeentelijke
belastingverordeningen voor
2014gemeentelijke belastingen
De gemeenteraad van Aalsmeer heeft op 19 december 2013
de nieuwe belastingverordeningen voor het jaar 2014 vastgesteld. Deze verordeningen zijn gebaseerd op de begroting
voor 2014 die is vastgesteld in de raadsvergadering van 7
november 2013. De verordeningen zijn in hoofdlijnen gelijk
aan de verordeningen van 2013. De belangrijkste wijzigingen
voor 2014 zijn hieronder aangegeven.
Eind januari 2014 krijgt u de gecombineerde beschikking
toegestuurd. Op de gecombineerde beschikking staan de
aanslagen gemeentelijke belastingen vermeld. Ook kunt u
op deze beschikking, als u eigenaar bent van een woning,
de opnieuw vastgestelde waarde van uw woning terugvinden. Bij de gecombineerde beschikking is een toelichting
gevoegd. Hierin treft u de belangrijkste informatie aan. Bewaart u deze gecombineerde beschikking goed. Als eigenaar
van een woning heeft u deze beschikking ook nodig voor
onder andere uw aangifte inkomstenbelasting.
automatische incasso
Veel burgers van de gemeente Aalsmeer maken gebruik van
de mogelijkheid de aanslag gemeentelijke belastingen te
betalen via automatische incasso. Bij automatische incasso
wordt, als het totaal te betalen bedrag tussen de e100,- en
e3.500,- ligt, het bedrag in negen termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso mag u het te betalen bedrag in maximaal

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Machineweg 300 (Z-2013/65711), het kappen van een
boom;
- Zwarteweg 120 (Z-2013/065888), het uitbreiden van de
drukkerij.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Marktstraat 26 (Z-2013/056530), het plaatsen van een
dakopbouw (verzonden 19 december 2013);
- Wissel 12 (Z-2013/049675), het wijzigen van het gebruik
van de woning in kamergewijze verhuur voor in totaal 6
personen (verzonden 16 december 2013).
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297387575. 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.
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
ter inzage
t/m 23012014 Transformatorhuisje aan de Kastanjelaan 2
(Z-2013/050691) (aanwijzen als gemeentelijk monument)
t/m 24012014 Apollostraat 66 (het brandveilig gebruik van een dagbesteding); Dorpsstraat
15 (het brandveilig gebruik van een hotel); Oosteinderweg 413a (kennisgeving
ontwerpbeschikking+vaststelling van hogere
waarden vanwege het wijzigen van een winkelruimte in 2 appartementen + het wijzigen
van een winkelruimte in 2 appartementen);
Turfstekerstraat 20 (het brandveilig gebruik
(logiesfunctie)).

geaccepteerde (sloop)melding(en)
- Cyclamenstraat 14 (Z-2013/054794), het plaatsen van
een container (verzonden 18 december 2013);
- Legmeerdijk 313 (Z-2013/062277), het slopen van kantoren 035 en 136 (verzonden 19 december 2013);
- Uiterweg 266 (Z-2013/064392), het slopen van een kas
(kas nummer 1, verzonden 19 december 2013);
- Zijdstraat 60 (Z-2013/059992), het tijdelijk plaatsen van
een skihut (verzonden 18 december 2013).
- Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage
en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Theatertip:

Garland & Minnelli in
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Garland & Minnelli komen optreden in Crown Theater Aalsmeer. Twee diva’s vertellen
een dramatisch verhaal met een
komische noot. Jelka van Houten
speelt één van de drie hoofdrollen

twee termijnen voldoen. Het totale bedrag moet wel binnen
twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet door
de gemeente zijn ontvangen. Maakt u nog geen gebruik van
automatische incasso, maar wilt u dit wel voor 2014, dan
kunt u dit nu al aangeven door een machtigingskaartje in
te vullen. Dit kaartje is op het gemeentehuis te verkrijgen.
Op verzoek wordt het kaartje toegestuurd. Heeft u in 2013
wel gebruik gemaakt van automatische incasso, dan loopt
dit vanzelf door en hoeft u voor 2014 geen nieuw verzoek in
te dienen. Voor meer informatie over automatische incasso
kunt u bellen met de afdeling invordering belastingen, tel.
020-5404886.
onroerende zaak belastingen
- Het tarief voor de onroerende zaak belasting wordt berekend aan de hand van een percentage van de vastgestelde waarde. Het percentage voor het gebruik van een
niet-woning wordt 0,1520 %. Het percentage voor het
eigendom van een woning wordt 0,1204 % en voor het
eigendom van een niet-woning 0,1820%.
rioolrechten
- het tarief wordt, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, voor 2014 vastgesteld op e181,-.
afvalstoffenheffing
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, vastgesteld op e198,- voor een 80-liter container, e245,- voor een 120-liter container en e324,- voor
een 240-liter container . Deze tarieven zijn gelijk aan
2013.
forensenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
begraafrechten en onderhoudsrechten begraafplaats
- de tarieven voor de begraafrechten zijn, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, gelijk gebleven t.o.v.
het jaar 2013; de tarieven voor het onderhoud van de
begraafplaats blijven eveneens gelijk t.o.v. het belastingjaar 2013.
hondenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
leges
- de tarieven zijn, behoudens deze die wettelijk zijn voorgeschreven dan wel aan een wettelijk maximum zijn
gebonden, conform de begrotingsraad van 7 november
2013, verhoogd met de prijsindex van 1,25%; tevens zijn
de tarieven voor de burgerlijke stand geharmoniseerd met
de tarieven van Amstelveen. Concreet betekent dit dat de
tarieventabel voor de burgerlijke stand een uitbreiding
laat zien.
marktgelden
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
precariobelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
roerende zaak belastingen
- de tarieven zijn aangepast zoals aangegeven bij de onroerende zaak belastingen.
toeristenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
Watertoeristenbelasting
- de tarieven zijn, conform de begrotingsraad van 7 november 2013, verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%
kadegeld
- het tarief is, conform de begrotingsraad van 7 november
2013, vastgesteld op e1,-.
De verordeningen zijn vanaf 10 januari 2014 te raadplegen
op de website van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl).
De verordeningen liggen tevens, tijdens de openingstijden,
ter inzage op het gemeentehuis. Afschriften van deze verordeningen zijn daar verkrijgbaar.

en schittert in haar Dorothy kostuum als Judy Garland, de overleden moeder van Liza Minnelli.
Die rol wordt vertolkt door Janke
Dekkers en ook zij is fantastisch.
En dan is er nog Theo Nijland, die
verschillende rollen op zich neemt,
waaronder die van een aantal exen
van beide diva’s en daarnaast ook
nog eens muzikaal begeleid op piano.
Hij heeft de teksten van het stuk
bewerkt, de vertalingen van de
liedjes gemaakt en veel nieuw materiaal geschreven. De drank en
de drugs worden flink besproken
in de theaterproductie Garland &
Minnelli en er gebeurt een heleboel op het podium. Zang, muziek
van een driekoppige liveband en
knap acteerwerk. Kijkers in de zaal
zullen echt op het puntje van hun
stoel moeten blijven zitten om alle
intriges en belabberde levens van
moeder en dochter te kunnen vol-

gen. Het toneelverhaal begint op
het moment dat Liza op haar zevenenveertigste verjaardag haar zoveelste mentale instorting doormaakt. Op dat moment ziet zij haar
moeder, die kort na datzelfde levensjaar stierf. Vooral de moeizame relatie tussen moeder en dochter wordt verbeeld. En ze komen er
steeds meer achter dat ze wel erg
veel op elkaar lijken. Allebei vallen
ze op de verkeerde mannen, beiden doen het in hun privéleven redelijk identiek. Het is een aaneenschakeling van ellende en terugval, waarbij gelukkig toch wel wat
te lachen valt, door de komische
noten van Jelka en Theo. De pillen vliegen je om de oren, de zakfles met sterke drank komt regelmatig tevoorschijn en een dronken
Judy wordt uiteindelijk voortreffelijk neergezet door Jelka.
Iedereen moet van de bank af!
Jelka van Houten geeft vrijwel
geen interviews betreffende Garland & Minnelli, omdat ze veel andere bezigheden heeft zoals televisieopnames voor ‘Aaf’ en de
nieuwe komische serie ‘Jeuk’ die
vanaf 4 januari te zien is bij de
VARA. Niet geheel onbelangrijk,
zij is inmiddels ruim drie maanden

zwanger van haar tweede kindje.
Voor De Nieuwe Meerbode maakt
zij een uitzondering. Ze heeft wel
een lijntje met het dorp en komt
er regelmatig. Haar vader Theodore van Houten is namelijk een
Aalsmeerder! Om maar meteen
in de familiesfeer te blijven; Vindt
ze het niet vervelend dat ze vaak
in één adem genoemd wordt met
haar zus Carice? Jelka: “Ach, dat is
de story of my life. Er stond van de
week zelfs in de krant; Carice van
Houten wordt tante. Haha, nee, ik
stoor me daar niet aan en mensen
weten nu toch onderhand wel wie
ik ben? En zo niet, dan niet.” Is het
niet ontzettend vermoeiend om te
spelen nu je in verwachting bent?
“Nou, het is best pittig ja. Dansen,
zingen, springen. Gelukkig kan ik
mijn buikje goed verstoppen onder
mijn Dorothy jurkje. Dat komt goed
uit.” Jelka is gevraagd voor de rol
en kan zich er goed in vinden. “Het
is natuurlijk best een dramatisch
verhaal, maar mijn rol is nogal cynisch. Dat pesterige, dat ik speel,
is ook heel erg leuk om te doen.
De dronken Judy die voorbij komt
lijkt grappig, maar die is behoorlijk
intensief. Ik heb veel tekst en moet
boven Janke/Liza uitschreeuwen.
Verder is het een prachtige rol en

een mooie productie.” Voor wie is
de voorstelling geschikt? “Eigenlijk voor iedereen.” Antwoordt Jelka. “Veel moeders met hun dochters zitten in de zaal. Laatst kwam
er na de voorstelling een moeder
en dochter naar mij toe, waarvan
de dochter opgelucht zuchtte dat
ze zo blij was dat haar moeder niet
zo was als ik. Overigens zijn ook
mannen van harte welkom hoor.
En zeker niet alleen senioren. Het
valt mij sowieso op dat de theaters vaker door ouderen worden
bezocht. De jonge generatie moet
nodig eens van die bank af. Theater is geweldig!”
6 Euro korting
U kunt de voorstelling bijwonen op
zaterdag 11 januari om 20.00 uur.
Na de show zal de cast nog een
drankje komen drinken aan de bar.
Zij vinden het overigens niet vervelend als er dan een foto wordt
gemaakt. Een kaartje voor Garland
& Minnelli kost 23,50 euro.
Bij een aantal restaurants in de
regio ontvangt u bovendien bij de
rekening een flyer met een fantastische kortingsactie. Met de
code op deze flyer kunt u telefonisch (0900-1353, 45 cpm) of aan

de kassa, een kaart kopen voor
slechts 17,50 euro. Bezoek de website www.crowntheateraalsmeer.
nl voor deelnemende restaurants,
actuele prijsinformatie en overige
arrangementen.
Door Miranda Gommans
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Knallend het jaar uit in The Shack

Hucksters, The Juke Joints
en Coolcast Band live
Oude Meer - Ook zo’n zin in de
feestdagen? The Shack is er helemaal klaar voor om het jaar uit te
knallen met dinsdag 24 december
de traditionele Rockin’ X-Mas Eve
met Hucksters. Hier wordt door iedereen al wekenlang naar uitgekeken. Net als vorig jaar hopelijk weer
een spetterende kerstavond. Deze mannen behoeven geen verdere introductie meer voor de bezoekers van The Shack. Iedere keer als
de Hucksters op het podium staat,
spat het enthousiasme er vanaf. De
setlist wordt grotendeels samengesteld uit de beste rockcovers uit de
jaren zeventig tot en met de recentere rocksongs van jongere bands
waarmee de muziek actueel wordt
gehouden. Met Hans, Ed, Ron, Michael en Remco op het podium gaat
het dak er gegarandeerd af. Simpelweg dé beste manier om kerstavond door te brengen én de kerstdagen mee te beginnen. En als die
achter de rug zijn, dan zaterdag 28
december weer naar The Shack komen, want The Juke Joints komen
optreden. Deze mannen staan al
heel lang op het verlanglijstje van
The Shack, en dit is niet voor niets
want ze zijn ongetwijfeld één van
de meest succesvolste blues bands
in Nederland Al zo’n 30 jaar is de-

ze geöliede rock ‘n roll machine niet
meer weg te denken uit de Nederlandse Bluesscene en in 2012 zelfs
verkozen tot beste Bluesband van
Nederland! En zondag 29 december gaat The Shack een succesvol
muzikaal jaar afsluiten met de Coolcast Band. Een heerlijke middag
met muzikale melige zottigheid met
Hans Millenaar (Hucksters), Piet van
Leeuwen (Livin’ at A) en Jack Muller
(ex-Huckster). Alle drie zeer goeie
muzikanten die altijd zin hebben in
een feestje. Ze hebben hun muzikale koppen bij elkaar gestoken, en iedereen weet dat dit weer hilarisch
gaat worden! Allemaal bekende
nummers worden gebracht zoals alleen de Coolcast Band dit kan! Mede door de jarenlange muzikale ervaring en het melige enthousiasme
van deze topmuzikanten, beloofd
het weer ’n zeer aangename en gezellig zooitje te gaan worden.
The Shack gaat kerstavond 24 december en zaterdag 28 december
open om 20.00 uur. Aanvang beide
avonden 22.00 uur en entree 5/7,50
euro. Zondag 29 december open
vanaf 15.00 uur en aanvang 16.00
uur. De toegang is gratis! Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Zes dagen feest in de Praam!
Aalsmeer - Danscafé de Praam
is zowel kerstavond als eerste en
tweede kerstdag geopend vanaf
23.00 uur. Het team van de Praam
heet een ieder dan ook van harte
welkom om na een gezellige kerstdag met familie en vrienden nog
even de kerstsfeer te komen proeven! Het café is zowel binnen als
buiten omgetoverd in een winterse après-ski sfeer, dit gecombineerd met goed gezelschap, goede DJ’s en genietend van een heerlijke kerstdrankje, is de kerstdag
compleet! Kerstavond organiseert
de Praam een Christmas Eve Snow
Party met DJ Jordy. Eerste kerstdag
wordt een X-Mass Party gehouden
met DJ Ryan en tweede kerstdag is
het tijd voor het Go Aprés-Ski feest
met DJ Marco. Vrijdag 27 december
is zanger Han Holland vanaf 18.30
uur tot 21.30 uur weer van de partij om de borrelmiddag en -avond
tot een speciaal moment te maken.
Vanaf 22.00 uur neemt DJ Henkie
het touw in handen met de Malibu
Full Moon party. Zaterdag 28 december start in de middag met gast
DJ Jeffa. Jeffrey Hoenderdos zal deze middag van 16.30 tot 19.30 uur
zijn DJ talent laten horen!
Zoals de meesten waarschijnlijk wel
hebben vernomen, treedt er vanaf 1 januari 2014 een wijziging in
de Drank- en Horecawet en de Tabakswet in. Dit betekent dat Rijksoverheid heeft besloten dat er vanaf het nieuwe jaar aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol of tabak
meer mag worden verkocht. Naar
aanleiding van deze wetswijziging
heeft danscafé de Praam besloten
de leeftijdsgrens voor alle dagen
dat ze is geopend te verhogen naar
18+. Daarom organiseert dansca-

fé de Praam op zaterdag 28 december het feest NIX aan te doen 16+.
En hier gaat uiteraard een knalfeest
van gemaakt worden! DJ Nista zal
er alles aan doen om er een geweldige avond van te maken. Alle aanwezige 16+ gasten ontvangen deze
avond van de Praam alvast hun cadeau voor hun 18e verjaardag! Een
cadeaubon ter waarde van 50 euro,
die zij in het danscafé mogen besteden wanneer zij 18 jaar zijn geworden! Voor iedereen die er nu al zin
in heeft: De laatste werkdag wordt
vanzelfsprekend ook in danscafé
de Praam gevierd. De deuren gaan
maandag 30 december vanaf 13.00
uur open. Deze dag zijn er ook vol
op broodjes en snacks in de Praam
te verkrijgen. Vanaf aankomend
weekend zullen er door de barmedewerkers voor deze dag voorrangskaarten aan onze vaste gasten
worden uitgedeeld!

Aalsmeer - ‘De dansvoorstelling Loud Experience die afgelopen donderdag
in het Crown Theater stond was er één van bijzondere klasse. Het was een
vorm van kunst. Een combinatie van hiphop, house, klassiek ballet, poppin en
moderne dans, waarbij de choreografie van hoog niveau was. Omdat de productie net die week haar landelijke première had gehad, was het helaas niet
erg druk in de zaal, maar het aanwezige publiek heeft genoten van het fantastische dansspel met mooie lichteffecten. De jongste bezoeker zij na afloop
dat hij met open mond had zitten kijken en het echt heel cool vond, “Vooral dat Poppin!” Zei hij.’

Kerstavond en 28 december

Arthur Ebeling en Blood,
Sweat & Kiers in ‘Ouwe’
Aalsmeer - Arthur Ebeling komt op
kerstavond, dinsdag 24 december,
optreden in De Oude Veiling. Arthur
behoeft eigenlijk geen verdere introductie meer, want hij heeft al regelmatig tot ieders genoegen in de Oude Veiling gespeeld. Maar voor wie
hem toch nog niet kent: Arthur Ebeling is gitarist, zanger en componist
en één van de meest opvallende en
charismatische muzikanten in Nederland, die een groot publiek verdient, maar de intimiteit en het contact met zijn toehoorders prefereert.
Geboren en getogen in Amsterdam reist hij met zijn oranje Gretsch
6120 Nashville de wereld rond. Regelmatig op tour in Engeland en
de VS, bezocht Rusland, Brazilië en
Spanje. Maar net zo lief is hij thuis
in hometown Amsterdam waar dan
ook geen kroeg meer te vinden is
waar Ebeling niet gespeeld heeft.
Arthur’s muziek is door hemzelf wel
omschreven als ‘Happy Blues’. Het
is een unieke, herkenbare, tijdloze
en pakkende mix tussen rauwe en
onbevlogen rhythm ‘n blues, rock
‘n roll, country-blues – in een jaz-

zy sausje. Met Ray Charles deelt hij
zijn soul, met Tom Waits zijn rauwheid en met Eddie Cochran zijn rock
‘n roll. Maar bovenal is Ebeling zichzelf: een meedogenloze zes-snarenbezweerder met zijn muzikale hart
op de juiste plaats. Het optreden begint rond de klok van 22.00 uur en
de entree is uw gift. En op zaterdag
28 december kan vanaf 22.00 uur in
De Oude Veiling genoten worden
van de band Blood, Sweat & Kiers.
Met gitaar, drums, basgitaar, drie vocalen, maar vooral met de tenorsax
van Wouter Kiers, klinkt Blood Sweat
& Kiers als een muzikale snelkookpan van diverse stijlen: Dubbel gemixt en extra gekruid! Een beukend
kwartet dat de grenzen van Rock &
Roll, Blues, Jazz, Rythm & Blues en
Soul verlegt. Een 4-mans formatie die niet tevreden is met de helf,t
maar altijd en eeuwig tot op de bodem van hun eigen kunnen. Deze
enthousiaste mannen laten horen en
voelen dat hun muziek door en door
puur en ongecompliceerd lekker is.
De toegang bedraagt 2,50 euro.

de Russische kerktraditie en bekendere nummers, waaronder The Holy City, worden ten gehore gebracht.
Na een pauze met koffie of thee
waarvan de opbrengst is voor de
kleuterschool in Malawi, zullen Russische volksliederen klinken, evenals nog enkele opera-stukken. Vast
en zeker opnieuw een bijzonder optreden. Komt u/jij ook luisteren? De
entree is vrij. Bij de uitgang zullen
de leden van het Neva-ensemble
wel met een schaal staan waarin u
uw waardering kunt tonen voor hun
inzet voor deze bijzondere middag.
Tevens verkopen zij cd’s.

Exposities
Vanaf 15 december:
* Expositie ‘Twee Werelden’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: donderdag tot en met zondag 14-17u.
27 en 28 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
Zaterdag 28 december:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
T/m 5 januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre,
Kudelstaartseweg. Sculpturen en
schilderijen van Marianne en Hans
Houtkamp. Open iedere zaterdag en
zondag 13 tot 17u.
Vanaf 3 december:
* Schilderijen van Jan Faber in gemeentehuis, Raadhuisplein. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Diversen.
Vrijdag 27 december:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 2 januari:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
Maandag 6 januari:
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 7 januari:
* Nieuwjaarsreceptie OVAK in gemeentehuis, 19-21u.
Woensdag 8 januari:
* Koffie in de Spil, Spilstraat, 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 14u.
Vergaderingen
Donderdag 9 januari:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in
gemeentehuis vanaf 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
Aanbieding:
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Expositie in het Oude Raadhuis

Beste van twee werelden

Volop feest met kerst en
oud en nieuw in de Bok

Neva Ensemble in St. Jan
Kudelstaart - Op zondag 29 december verzorgt het Neva Ensemble een optreden in de St. Jankerk
aan de Kudelstaartseweg. Het optreden begint om 14.00 uur. Het belooft een prachtig concert te worden
met muziek om stil van te worden.
Het Neva-ensemble, dat al verschillende jaren in de Kersttijd heeft opgetreden in Kudelstaart, komt graag
vanwege de prachtige akoestiek in
de kerk van Sint Jan Geboorte. Het
ensemble zingt Slavisch byzantijnse
kerkmuziek van de bekende componisten Schubert Bach, Turchianinov en Bortnians. Kerstliederen uit

Dansvoorstelling Loud: Heel cool!

Muziek/Film/Theater
T/m 2 januari:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Maandag 23 december:
* Wintercircus in Crown Theater, Van
Cleeffkade v/a 20u. Tevens show op
donderdag 2 januari.
Dinsdag 24 december:
* Christmas Eve Show met dj Jordy
in de Praam, Zijdstraat v/a 23u.
* De Hucksters in The Shack, Schipholdijk 253a, Oude Meer v/a 22u.
* Happy Saxmas met Ruud de Vries,
Wouter Kiers en Boris v/d Lek in café Ruimzicht, Leimuiderbrug, 22u.
* Arthur Ebeling live in Oude Veiling,
Marktstraat v/a 22u.
Woensdag 25 december:
* X-mas party met dj Ryan in de
Praam, Zijdstraat v/a 23u.
* Kerstfeest in feesterij de Bok, Dreef
Donderdag 26 december:
* Après-ski feest met dj Marco in de
Praam, Zijdstraat v/a 23u.
Vrijdag 27 december:
* Live optreden Han Holland v/a
17.30u. en party met dj v/a 22u. in
café de Praam, Zijdstraat.
Zaterdag 28 december:
* Estafettemiddag 16.30-19.30u. met
gastdj en Nix 16+ party v/a 22u. met
dj in de Praam, Zijdstraat.
* Blood, Sweat & Kiers live in Oude
Veiling, Marktstraat v/a 22u.
* The Juke Joints in The Shack,
Schipholdijk 253a v/a 22u.
Zondag 29 december:
* Optreden Neva ensemble in St.
Jankerk, Kudelstaart v/a 14u.
* Coolcast band live in The Schack,
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
Maandag 30 december:
* Laatste werkdag feesten in de
Praam en feesterij de Bok v/a 13u.
Dinsdag 31 december:
* Party in club Liberty met o.a. dj’s

Dimitri en Remy, 22.30-06u. Studio’s
Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Zondag 5 januari:
* Sven Ratzke bij Bob & Gon in
Crown Studio, Van Cleeffkade, 15u.

Aalsmeer - Het is weer zover, de
laatste dagen van december zijn
een feit. Nog heel even stressen. De
kat die de ballen uit die verdraaide
boom blijft slaan, de overvolle winkels, uitpuilende winkelwagens, het
last-minute shoppen van cadeau’s,
koopavonden en degekkigheid van
het eeuwige planmatige drama: de
gezellige doch verplichte familiebezoekjes, en dan op naar de welverdiende rust van januari. Gelukkig is
het dit jaar niet alles wat deze drukke maand met zich meebrengt. Ook
Feesterij de Bok draagt een steentje
bij om de laatste week van 2013 met
een knaller te laten eindigen. Dus,
wil je stiekem even aan je schoonmoeder ontsnappen, lekker uit je
dak gaan of gezellig een borrel met
vrienden doen? Voel je welkom in
Feesterij de Bok. De aftrap is tijdens
kerstavond, 24 december, met een
Weihnachsfest van 16.00 tot 05.00
uur in de nacht. Op eerste kerstdag
staat het JingleBok feest van 21.00
tot 5.00 uur op het programma. En
vanzelfsprekend wordt kerst afgesloten met het tweede kerstfeest
van 16.00 uur met vanaf 21.00 uur
DJ Nista in the house.
Maandag 30 december is het de

laatste werkdag en worden de deuren open geknald vanaf 13.00 uur
‘s middags met een daverend optreden van Arjon Oostrom (van de
hit Zakka Zakka), de ultieme Surpriseact en natuurlijk wordt er ook
een hapje verzorgd voor de die-hard
partygangers: Zie de bon elders in
de krant.
Ook zijn afgelopen week de kaartjes
voor Bok & Nieuw in de verkoop gegaan. Hierover wil de feesterij nog
niets verklappen, dat mogen de bezoekers zelf komen ondervinden. De
laatste aankleding wordt het pand
binnengesjouwd, de outfits zijn besteld en het personeel heeft er heel
veel zin in. Jullie ook?

Aalsmeer - Het beste van twee werelden, zo heet deze lang verwachte expositie van William Lindhout en Suzanne Glerum. Twee vrienden die in veel
opzichten tegenpolen zijn. William introvert, Suzanne extravert. In 1985 ontmoette Suzanne, William Lindhout als
docent aan de Rietveld Academie. Zij
zag direct een opvallende kunstenaar
in hem, onverbloemd, geestig en tamelijk provocerend. Hun gesprekken gingen nooit over het schilderen
zelf, maar over dagelijkse zaken. Suzanne begreep de humor van William, zijn grappige en grimmige understatements. Ze voelde zich door hem
opgemerkt. William Lindhout tekende
als jongetje met stoepkrijt op de Singelgracht.
De straat was zijn domein, hij kende
alle intriges. Hij was zeker voor galg
en rad opgegroeid, als de muzen hem
niet hadden opgemerkt. In de Groene
Kalabas, kwam hij leeftijdsgenoten tegen zoals de getalenteerde broers Bor,
waarvan Joep Indiase muziek studeerde. Op een bepaalde dag zag Jaap Hillenius hem tekenen en moedigde hem
aan. Williams tekentalent wordt door
kunstenaars en kunstkenners geprezen evenals zijn kleurgebruik. Hij heeft
beweeglijke, jeugdige handen. Handen waar de tijd geen vat op heeft. Suzanne Glerum is geboren in Oost-Flevoland, uit Zeeuwse ouders met een
agrarisch beroep. De polder was naar
eigen zeggen bloedsaai. Haar feministische moeder waarschuwde haar voor

een voorspelbaar burgerlijk leven. Met
haar vrijgevochten natuur hunkerde
Suzanne naar een weidse blik achter de beperkte horizon. Ze ontdekte
het vak tekenen. Op de avondacademie van de Rietveld rook ze voor het
eerst de hallucinerende geur van olieverf. Inmiddels werkt ze in haar atelier
aan de Overtoom intensief met pasteuze verf. Ze schildert in de nat-in-nat
techniek, schraapt veel verf af en begint dan opnieuw. De verf explodeert
ook op haar palet en op de muur. Restanten klonteren samen op de plint,
alsof ze in voorturende rivaliteit is met
haar helden; Marc Mulders, Willem de
Koning en Chaïm Soutine. Suzanne is
geen globetrotter, maar zoekt haar inspiratie, fietsend en wandelend, in de
buitenlucht. Na de academie motiveerde William haar weer te gaan tekenen. Ze nam naar zijn idee te grote stappen. Door steeds te blijven tekenen, is ze beter gaan kijken. Met
Williams aanwijzingen heeft ze meer
diepgang in haar werk gevonden. Ooit
meester en leerling, inmiddels uitgegroeid tot kunstenaars met een eigen
signatuur. Elkaar waarderende vrienden. Wat hen bindt is de expressie van
hun drijfveren. De een introvert en de
ander extravert. Maar allebei onvoorwaardelijke kunstenaars die elkaar
uitdagen. U wordt uitgedaagd goed
te kijken en te vergelijken. Het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Eigen kerstfilm Het Kroontje
Aalsmeerderbrug - Christelijk Kinderdagverblijf Het Kroontje vierde het
kerstfeest groot dit jaar! Alle kinderen
speelden mee in een kerstfilm die afgelopen vrijdag werd getoond op het
grote witte doek. Het was een geweldig feest. Alle kinderen, ouders, opa’s
en oma’s en pedagogisch medewerksters waren in hun mooiste kleding
gekleed. De kinderstemmetjes klonken door de zaal ‘kling klokje klinge-

lingeling’ en de belletjes werden hard
gerinkeld door de kleintjes. Er werd
gedanst en gelachen, maar alles werd
stil toen het tijd werd voor de kerstfilm. De afgelopen maanden hadden
de kinderen hard hun best gedaan om
het kerstverhaal uit te beelden en de
leidsters hadden dit als professionals
weten vast te leggen. De ouders waren onder de indruk van de film en het
acteertalent van hun kinderen.
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Samen voor schone, groene en veilige buurt

Meerlanden verblijdt 100
goede doelen/verenigingen
Rijsenhout - Op woensdag 18 december hebben goede doelen en
verenigingen uit handen van burgemeesters en wethouders cheques
ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking van het Meerlandenfonds.
Ook dit jaar heeft Meerlanden een
bedrag van 50.000 euro in het fonds
gestort om in totaal honderd sportverenigingen en goede doelen uit
het verzorgingsgebied van Meerlanden te ondersteunen. “Aalsmeer
heeft een rijk verenigingsleven en
boft met zoveel vrijwilligers,” zegt
wethouder Verburg bij het overhan-

digen van de cheques aan (sport)
verenigingen en goede doelen uit
Aalsmeer.
Online Platform
Tijdens de uitreiking is het Meerlandenfonds-forum op de website
van Meerlanden gepresenteerd. De
goede doelen en verenigingen die
een bijdrage ontvangen, krijgen op
dit forum de gelegenheid om zichzelf te presenteren. Het is een platform waar zij elkaar kunnen vinden
en waar zij van elkaars ervaringen,
ideeën en diensten gebruik kunnen maken. Ook nieuw is het onli-

Wethouder Verburg en Ger de Jong (algemeen directeur Meerlanden) overhandigen cheques Meerlandenfonds.

ne overzicht van alle verenigingen
en goede doelen die een bijdrage
uit het fonds hebben ontvangen, zie
www.meerlanden.nl/fonds.
Bedragen van 500 euro in Aalsmeer
zijn uitgereikt aan de Basketbalvereniging, waterscoutinggroepen Admiraliteit Rjnland, sportbureau Fiqas, Rotary AMU, wijkoverleg Stommeer, stichting Meer Armslag en ijsclub De Blauwe Beugel uit Rijsenhout. SV Omnia is getrakteerd op
250 euro, stichting cultureel Jongerencentrum op 350 euro, stichting Wereldbuur (taallessen) op 400
euro, zonnebloem Rijsenhout op
450 euro en stichting Vrienden van
zorgcentrum Aelsmeer op 550 eu-

ro. Het hoogste bedrag (750 euro)
is gedoneerd aan Stef Holling voor
kleinschalige projecten op gebied
van onderwijs en medische zorg in
West-Afrika.
Ieder jaar stort Meerlanden 50.000
euro in het Meerlandenfonds om
sportverenigingen en goede doelen
te ondersteunen. Vrijwilligers van
goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van
Meerlanden kunnen jaarlijks tussen
1 oktober en 1 november een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.
De Meerlanden zet zich in voor
een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag aan
meer waarde voor buurtbewoners,
gemeenten en bedrijven. Dit doet
Meerlanden vanuit een gezonde
bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de maatschappij kunnen floreren. Door juist
op lokaal niveau verschil te maken,
wil zij bijdragen aan een leefbare
aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt!

Acties van jongeren Rode
Kruis voor betere hygiëne
Aalsmeer - Serious Request zet
zich dit jaar in ter voorkoming van
kindersterfte als gevolg van diarree.
Het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer
& Uithoorn organiseerde zaterdag 14 december diverse acties
in en rond Winkelcentrum Zijdelwaard en haalde ruim 500 euro op
voor dit goede doel. Met onder meer
een sponsorloop vroegen ze aandacht voor de ruim 800.000 kinderen per jaar die onnodig sterven aan
(de gevolgen van) diarree. Een stille
ramp veroorzaakt door gebrek aan
schoon drinkwater, zeep en toiletten. Dit is het derde jaar dat de jongeren geld ophaalden voor Serious
Request. Vrijwilligers van het Jongeren Rode Kruis liepen diverse rondjes in en rond winkelcentrum Zijdel-

waard in Uithoorn, waarvoor zij gesponsord werden. Ook stonden zij
met een kraam – in het leegstaande
winkelpand – waarbij kinderen konden knutselen en iedereen prijzen
kon winnen met verschillende spellen. Deze prijzen waren gul gesponsord door veel winkeliers uit het
winkelcentrum. De vrijwilligers van
het Jongeren Rode Kruis kunnen
nog steeds worden gesponsord, direct via de website: http://www.kominactie.nl/sponsorloop_6. Via deze website en via contante donaties heeft het Jongeren Rode Kruis
tot nu toe 2100 euro opgehaald voor
Serious Request. Stuur een e-mail
naar jongerenrodekruis@hotmail.nl
voor meer informatie.
Jeroen Heimeriks

Stichting Kudelstaart voor Kudelstaart:

Bijdrage voor geschiedschrijvers
over Kudelstaart (en Kalslagen)
derland. In de periode van ruim een
maand vonden zo’n 39.000 militaire
overnachtingen door Duitsers in het
dorp plaats. Enorme schade werd
aangericht, maar die werd niet vergoed. In april en mei 1940 werd het
in 1939 ingerichte watervliegveld
Kudelstaart door de Marineluchtvaartdienst gebruikt als steunpunt.
Na de Duitse inval in mei 1940, vertrokken acht watervliegtuigen vanaf de Westeinder vlak voor de capitulatie in het geheim via Frankrijk
naar Engeland. Een daarvan crashte tijdens de start. Voor de totstandkoming van de vier jubileumartikelen is aanvullende research verricht
in verschillende archieven, zoals het
Aalsmeers Archief, Noord-Hollands
Archief, Nationaal Archief en de collectie van het Nederlands Instituut
voor Militaire Historie. Hans Splinter van Kudelstaart voor Kudelstaart
ging daar bij de overhandiging van
de cheque op in: “Wij hebben de inzet van de stichting Oud Aalsmeer
om de Kudelstaartse historie te verrijken zeer op prijs gesteld. Nieuwe,
onbekende aspecten zijn aan onze dorpsgeschiedenis toegevoegd.
Ons leek het symbolische bedrag
van 775 euro een gepaste stimulans
om door te gaan op deze weg.” Annigje Leighton-Van Leeuwen zegde toe dat Oud Aalsmeer, met zo’n
150 leden in Kudelstaart, dat zeker
zal doen. “In 2014 is het 150 jaar geleden dat Kalslagen (in 1864) bij de
gemeente Aalsmeer werd gevoegd.
Wij zullen naar de geschiedenis van
Kalslagen zeker nader onderzoek
naar doen en daar volgend jaar
nieuwe artikelen over publiceren.”

Liefst vijf jubilarissen bij
Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer - Dinsdag 17 december
zijn vijf jubilaressen bij het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer in het
zonnetje gezet. Voorafgaand aan de
huldiging blikte voorzitter Cees Stieva terug op het jubileumjaar 2013,
het jaar waarin het koor 130 jaar bestond. In dit jaar werden twee grootse concerten uitgevoerd onder leiding van Nico Ph Hovius. Het jubileumconcert telde twee niet eerder
uitgevoerde werken, waaronder een
van de dirigent. Het jubileum werd
feestelijk gevierd in het dorpshuis
van Kudelstaart.
Daarna werden de jubilaressen gehuldigd. Coba Hoetmer, Trees Houdkamp, Tiny Kliffen en Gerda de
Vreugd zijn 25 jaar geleden lid geworden en bezochten altijd trouw
de repetities, hoewel ze niet in
Aalsmeer woonachtig zijn. Zij kregen een penning van Vereniging
Toonkunst en een mooi boeket van

het koor. Nel Klaase-Bos is liefst 50
jaar lid van het koor en hoewel ze
oorspronkelijk ‘import’ was evenals haar man, zijn ze in de loop der
jaren echte Aalsmeerders geworden. Voor het 50-jarig lidmaatschap
kreeg Nel een extra versiering op de
gouden muzieksleutel, die ze bij het
40-jarig lidmaatschap had gekregen, te weten een briljantje. Door lichamelijk ongemak moest ze helaas
bedanken voor het lidmaatschap,
maar ze wenste het koor nog vele
mooie jaren toe.
Op 25 oktober 2014 zal Toonkunst
Aalsmeer twee nieuwe werken instuderen: ‘Messa di Gloria’ van Puccini en ‘Requiem’ van Rutter. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het
koor ziet vooral graag versterking
van de mannenafdeling. Het Toonkunstkoor repeteert iedere dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat.

Fitnesstuin bij Zorgcentrum
Aalsmeer - Woensdag 18 december vond bij de Meerlanden in Rijsenhout de uitreiking plaats van de
donaties uit het Meerlandenfonds.
De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer was zeer verheugd uit handen van wethouder Ad Verburg een cheque in ontvangst te morgen nemen van 550
euro. De cheque is bestemd voor
de aanschaf van twee banken, die
geplaatst zullen worden in de tuin
van het Zorgcentrum. Ruim een jaar
geleden heeft het Zorgcentrum de
wens geuit een Fitnesstuin voor ou-

Penningmeesters en Kudelstaarters onder elkaar voor het hoofdkwartier van
het Marinesteunpunt Westeinderplas: Hans Splinter van Kudelstaart voor Kudelstaart overhandigt een cheque aan Annigje Leighton-van Leeuwen van
Oud Aalsmeer.

Aalsmeer - Vrijdag 20 december
kreeg Annigje Leighton-Van Leeuwen, penningmeester van de stichting Oud Aalsmeer een cheque van
775 euro. De gever was Hans Splinter, penningmeester van de stichting
Kudelstaart voor Kudelstaart. Plaats
van handeling: de 75-jarige jachthaven Kempers, een van de historische locaties waar Oud Aalsmeer
afgelopen jaar speciale aandacht
aan besteedde. In 1940 lag hier het
hoofdkwartier van het marinesteunpunt Westeinderplas met acht watervliegtuigen verspreid langs de
oever. In 2013 was het 775 jaar geleden (in het jaar 1238) dat het dorp
Kudelstaart voor het eerst werd genoemd in een officieel document.
De stichting Oud Aalsmeer heeft dit
gegeven aangegrepen om verschillende elementen uit de Kudelstaartse geschiedenis nader uit te zoeken en in het jubileumjaar te publiceren in het kwartaalmagazine ‘Oud
Nuus’. Zo verschenen er artikelen
over een topconferentie in Keulen
in 1253 met de Graaf van Holland
en Roomskoning van het Duitse rijk,
aartsbisschop en domdeken van
Utrecht en een kardinaal als speciale gezant van de Paus. Onderwerp:
van wie is Kudelstaart (dat toen ook
Schonedorp heette)? Verder waren
er in de 17de en 18de eeuw in het
kleine Kudelstaart maar liefst vier
kolfbanen. Een daarvan op de plek
waar nu het dorpshuis ‘Podium’ Kudelstaart staat. Kolf was destijds (na
het kaatsen en voor het voetbal)
volkssport nummer 1. In 1787 was
Kudelstaart kort het hoofdkwartier
van het Pruisisch veldleger in Ne-

Nel Klaase-Bos vijftig jaar lid

deren te willen aanleggen. Bewegen
is voor ouderen ongelooflijk belangrijk. Door regelmatig te bewegen
blijven ze in een betere conditie en
ook uit het oogpunt van valpreventie is bewegen uitermate belangrijk. De Vrienden hebben de handen
ineen geslagen en geld bijeen gebracht voor de aanleg van een dergelijke tuin. Er komen speciaal voor
ouderen ontwikkelde toestellen en
een jeu de boules baan. De donatie maakt het nu mogelijk om er ook
nog twee banken bij te plaatsen. Na
gedane arbeid zal het goed (uit)rusten zijn in de Fitnesstuin!

Aanleg waterprojecten in Tanzania

Cheque van OSA voor
rommelmarkt udelstaart
Aalsmeer - In december is nogmaals een subsidiecheque van de
gemeente door OSA overhandigd
aan de heren J. Westerhof en Th.
Hoogenbosch als vertegenwoordigers van de stichting Rommelmarkt
Kudelstaart.
Met de veertigste en laatste rommelmarkt van afgelopen 5 oktober in
Kudelstaart is meer dan 2.500 euro
ingezameld. En nu is ter verdubbeling ook een cheque van 2500 euro

overhandigd door de penningmeester van OSA. Het geld gaat gebruikt
worden voor de aanleg van waterprojecten via de Stichting Chamavita in Lushoto, regio Tante in Tanzania. Meer informatie over het project
is te vinden op de websites: www.
chamavita.nl en www.spottanzania.
nl. Ook belangstelling voor subsidie
voor een ontwikkelingsproject? Kijk
dan op de website van OSA voor alle mogelijkheden en voorwaarden:
www.osa-aalsmeer.nl.

Vooral mannen welkom
bij popkoor Soundsation
Aalsmeer - Popkoor Soundsation
heeft de komende 2 weken vakantie
en gaat op 7 januari weer repeteren
voor het eerstvolgende optreden.
Dit is een optreden in Paradiso in
Amsterdam op 19 januari om 13.30
uur in de grote zaal. Zijn er mannen die de feestdagen lekker met

de kerstliedjes hebben meegezongen en ontdekken dat zingen heel
erg leuk is? Kom dan gewoon een
keer meezingen tijdens een repetitie
op dinsdagavond vanaf 20.15 uur in
de bovenzaal van de Oude Veiling in
de Marktstraat. Uiteraard zijn vrouwen in alle leeftijden ook welkom.

Kerstzangdienst met Evondo
Aalsmeer - Donderdag 26 december, tweede Kerstdag, wordt een
zangdienst gehouden in de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan 5. Zangkoor Evondo wil samen met u kerstliederen zingen. Ton van der Horst,
de dirigent van het koor, heeft de

leiding en het orgel wordt bespeeld
door Cees Vrooland.
De zangdienst met Evondo begint
om 10.00 uur en na afloop is er gelegenheid om samen koffiedrinken
in de Bron. Iedereen is hartelijk welkom.
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Kerstliedjes zingen rond kribbe

Garland & Minnelli in
Crown Theater Aalsmeer

Kerstvieringen St. Jankerk
Kudelstaart - Op kerstavond,
dinsdag 24 december, is er om
17.00 een bijzondere kerstviering voor ouders en kinderen in
de peuter/kleuterleeftijd in de RK
Sint Jankerk. Samen worden enkele bekende kerstliedjes gezongen, het kerstspel wordt gespeeld, nog een liedje en dan een
fijne kerstwens voor allen. Kortom
een half uurtje, net lang genoeg
voor de jongsten met hun ouders
en familieleden. De kerk aan de
Kudelstaartseweg is open vanaf
16.45 uur. Om 19.00 uur is vervolgens de gezinsviering voor Kerst-

mis. In de gezinsdienst wordt de
viering uitgebreid met de liturgie
van Kerstmis. Het is een Gebedscommunieviering. Daarom is deze
viering vooral bedoeld voor ouders
met kinderen en familieleden vanaf groep 4. Iedereen met kinderen
is van harte welkom. Om 23.00 uur
begint vervolgens de kerstnachtviering met medewerking van
een gelegenheidskoor. Op eerste
kerstdag, woensdag 25 december,
begint de kerstdient om 11.00 uur
en tijdens de viering laat het dames- en herenkoor Cum Ecclesia
van zich horen.

De Koning is geboren!

Kerstfeest in Dorpskerk
Aalsmeer - Soms lijkt het leven
van alledag op een mallemolen.
Daarover zal het gaan in de kerstnachtdienst die in de Dorpskerk
wordt gehouden. Het gaat over de
echte dingen van 2013, maar ook
over de mooie dingen die bij Kerst
horen. Zijn de dingen van 2013 en
Kerst met elkaar te verbinden, of
staan ze haaks op elkaar? Of wil
iedereen liever alle drukte even
vergeten? Kerst in de mallemolen
van 2013. Dat is het thema van de
kerstnachtdienst op 24 december.
Deze kerstnachtdienst begint om
21:30u en zal worden geleid door
ds. Edjan Westerman. Op Kerst-

Kerstverhaal door Gerard Zelen

Toch een goede kerstman!
Aalsmeer - Ik stond al een tijdje
op de bus te wachten, toen naast
mij een man, gestoken in een rood
kabouterpak met witte biezen, een
plunjezak meeslepend over zijn
schouder, opdook. Met een plof
liet hij zijn plunjezak in de verse
sneeuw voor zich op de grond vallen. Ik knikte hem toe. Ondertussen dwarrelde miljoenen sneeuwvlokken uit de hemel neer. Van uit
het niets, keek de vreemde kerstman mij aan: ‘Ze kunnen nooit
eens op tijd rijden’, mopperde hij.
‘Ach, het is bijna kerst’, zei ik verzoenend. ‘Ik heb nog meer te doen’,
mopperde hij van achter zijn witte, vlassige baard. Met een schuine
blik op de ‘vreemde’ man gericht,
probeerde ik er achter te komen
waar zijn nachtelijke bestemming
zou eindigen. Nieuwsgierig geworden vroeg ik hem dan ook:
‘Waar is uw reis naar toe?’ ‘Waar
een kerstman behoort te zijn op
kerstavond.’ Tegelijkertijd keek hij
reikhalzend de met sneeuw bedekte lege straat af: ‘Tenminste, als dat kreng nog komt, vannacht.’ ‘U schijnt haast te hebben?’
Hij schopte nonchalant tegen zijn
plunjezak aan. Net op het moment
dat ik wou vragen, naar de inhoud
van zijn plunjezak, werd plots in de
verte een bus zichtbaar. ‘Daar zullen we hem eindelijk hebben’, verzuchtte de man opgelucht. Maar
in plaats van dat de bus stopte, raasde hij langs onze halte. De
rode bolle wangen van de kerstman werden alsmaar roder en roder van kwaadheid. Met een wanhoopsprong belandde hij plots
midden op de rijweg en zwaaide woest met gebalde vuisten de
bus achterna en riep: ‘Mij hou je
niet voor de gek. Ik ben Sinterklaas

niet!’ Verontwaardigd keek hij me
aan en schopte woest de sneeuw
voor zich uit. ‘Rustig maar ouwe, er
komt heus wel een volgende bus,’
glimlachte ik. Maar de normaal altijd goedlachs afgebeelde grijsaard, bleef nu doorgaan met razen en tieren. Gelukkig waren er
geen kinderen, anders was na Sinterklaas, ook deze droom voor hen
in duigen gevallen. Onwillekeurig dwaalde mijn blik af naar de
plunjezak op de grond. Er bekroop
mij ineens een vreemd en onbestemd gevoel over deze nachtelijke
vreemdeling. ‘Bent u allang Kerstman?’ De grijsaard wendde zich
van mij af. Hij rochelde en spuwde vlak voor de bushalte op de
weg: ‘Mijn hele leven lang al speel
ik voor Kerstman’, en hij lachte cynisch. Ergens ver weg, beierden
uitnodigende klokken, hoog vanuit
een kerktoren over het dorpje. Hier
en daar ontstaken de mensen in
hun kleine huisjes het licht. ‘Het is
bijna zo ver’, sprak ik hoopgevend.
‘Komt de bus er aan?’, riep mijn ongedurige metgezel opgewonden.
‘Nee, ik bedoel, het kerstfeest staat
voor de deur. Als kind al droomde ik van een witte kerst, met een
echte kerstman. Uren lang zat ik
alleen op mijn zolderkamertje te
wachten voor het raam wanneer
de kerstman zijn door rendieren
getrokken arrenslee door de lucht
vloog en bij mij cadeautjes in mijn
opgehangen kerstsokken zou komen stoppen. Maar het gebeurde
nooit: Mijn vader was altijd op reis
en mijn moeder had altijd druk met
van die kletskousen over de vloer.
Broertjes en zusjes had ik niet. Het
leek soms wel, of mijn ouders gewoon vergaten dat ik nog bestond.
De enige met wie ik dan kon praten was de grote kerstman in de

Naar de bloemenveiling
in de kerstvakantie
Aalsmeer - De grootste marktplaats voor bloemen en planten
ter wereld is bloemenveiling FloraHolland aan de Legmeerdijk. In
de kerstvakantie, van 23 december tot en met 3 januari, ontvangen bezoekers 50% korting op de
entree. Het enige dat hiervoor gedaan hoeft te worden is de foto op
de webpagina van de veiling te

printen en mee te nemen tijdens
het bezoek. De veiling is gesloten
tijdens de kerstdagen op 25 en 26
december en oud- en nieuwjaarsdag op 31 december en 1 januari. Hoe vroeger de bezoekers komen, hoe meer men ziet. De veiling
is geopend voor publiek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 7.00 tot 11.00 uur en op don-

etalage bij de bakker op de hoek.
Lachend keek hij je aan en vanuit
zijn plunjezak staken allerlei mooie
kleurige pakketjes omhoog. Soms,
als ik me weer eens eenzaam voelde, dan stond ik gewoon te praten met de kerstman in de etalage.
Ik vroeg wanneer hij bij ons langs
kwam. De voorbijgangers knikten
naar elkaar als ze me zo hoorde
en streken me vol medelijden over
mijn bol.’
‘Ach, allemaal poppenkast’, zei de
kerstman. Hij schopte tegen zijn
plunjezak. ‘Maar u als kerstman
moet toch weten...’ Verder kwam ik
niet, want met piepende remmen
kwam de bus vlak voor ons tot
stilstand. ’Instappen graag,’ sommeerde de buschauffeur, we zijn
al laat.’
‘Gaat u niet mee?’, zei hij verbaasd ‘Nee, ik wacht op iemand.’
Terwijl de bus pijlsnel weer vertrok en de kerstman naar achteren liep, op zoek naar een plaatsje, stond ik weer alleen. Maar, niet
helemaal! Ineens zag ik de plunjezak in de sneeuw liggen nog
voor het bushokje. ‘Hé kerstman,’
riep ik, ‘Je spullen!’ Te laat. De bus
was al te ver. De kerklokken zwegen, de sneeuw staakte zijn winterse buien en de bus reed alsmaar verder en verder uit mijn gezichtsveld vandaan. Zal ik de zak
open maken? Voordat ik de plunjezak optilde, klopte ik de sneeuw
ervan af. De vergeten plunjezak
maakte mij steeds nieuwsgieriger: Cadeaus voor de kinderen of
voer voor het rendier Rudolf? In de
verte zag ik de achterremlichten
van de bus opflikkeren. Echt notitie nam ik er verder niet van. Met
een greep haalde ik enkele spullen
vanuit de diepte van de plunjezak
naar boven.
derdag van 7.00 tot 9.00 uur. Kom
zo vroeg mogelijk om alles vol in
bedrijf te zien. Op zaterdag, zondag en feestdagen is de veiling
voor publiek gesloten. Vanuit het
Bezoekerscentrum lopen de bezoekers over een galerij door het
veilingcomplex. Aan het einde
komt men terecht bij de veilingzalen waar de bloemen voor de klok
komen. Langs de route staan informatiepanelen, die in vier talen
uitleg geven over het veilingproces
en de activiteiten die men onderweg ziet. Vooraf aanmelden is niet
nodig. De veiling kan ook bezocht
worden onder begeleiding van een
professionele gids. Rondleidingen
zijn uitsluitend op afspraak en tegen betaling. Wie met eigen vervoer komt, parkeert gratis op het
parkeerdak (P23 wit). De bloemenveiling is echter ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: Connexxion bus 172.
In het veilinggebouw zijn een zelfbedieningsrestaurant en souvenirshop aanwezig. FloraHolland
Aalsmeer is toegankelijk met een
rolstoel. In de ontvangsthal van het
Bezoekerscentrum is een plateaulift aanwezig
Kijk voor de kortingsmogelijkheid
en meer informatie op www.floraholland.com.

morgen, woensdag 25 december,
zal er een feestelijke dienst zijn
voor jong en oud. Het thema van
deze dienst zal zijn: De Koning is
geboren! Voor de jongste kinderen is er oppas in gebouw Irene,
naast de Kerk. Deze dienst begint
om 10.00 uur. Ook in deze dienst
zal ds. Edjan Westerman voorgaan.
Iedereen is heel hartelijk welkom
om in de oude, feestelijk versierde Dorpskerk het Kerstfeest mee
te vieren.
Meer informatie is te vinden op
de website van de Dorpskerkgemeente: www.dorpskerk-aalsmeer.
nl.
Ik was verbaasd over wat ik toen
zag. Mijn gevoel had gelijk gehad. Ik schrok toen ik de zak leeg
schudde in de sneeuw: Een koevoet en een zwarte bivakmuts vielen voor mijn voeten in de sneeuw.
‘Speelde deze kerstman soms ook
ergens zwarte Piet?’, dacht ik verbaasd.
‘Laat maar liggen, dat zijn mijn
spullen’, klonk het ineens achter me. Ik herinnerde me die zware stem, die was van mijn nachtelijke metgezel van zo even bij de
bushalte.. ‘U bent helemaal geen
kerstman. U bent gewoon een ordinaire inbreker!’ Langzaam dwarrelden er enkele sneeuwvlokken
uit de lucht. Tussen mij en de man
viel een diepe stilte. De plunjezak op de grond in de sneeuw lag
er nu leeg bij. ‘Bent u wat kwijt?’,
vroeg ik hem op verontwaardigde toon. De oude grijsaard schopte tegen zijn koevoet. ‘Ja’, stamelde hij. ‘Ik ben uit gestapt om het
verhaal dat u mij vertelde over uw
kinderjaren met kerst. Ik heb nagedacht. Elk kind heeft recht op
geluk en een kerstman.’ ‘Nou en,
dan hoeft u toch nog niet in te
breken bij mensen die in de kerstnacht niet thuis zijn?’ ‘Ik ben een
stomme kerstman geweest, al die
jaren.’ Terwijl hij zijn lege plunjezak
opraapte slenterde hij weg. Nog
één keer draaide hij zich om en
glimlachte, zoals alleen een echte
kerstman maar kan doen.
Even later kwam de volgende bus
vlak voor me tot stilstand. Mijn
zoontje stapte uit en omhelsde me.
Zijn koffertje nam ik van hem over.
‘Papa, mag ik weer bij je komen
wonen?’ ‘Natuurlijk!’ Ik knuffelde
mijn kleine lieverd tot in de hemel.
Terwijl de sneeuwvlokken weer
met miljoenen uit de hemel dwarrelden, schoot een arrenslee, getrokken door rendieren, door de
lucht voorbij. De kerstman knipoogde en zwaaide en zette tevreden zijn weg voort: ‘Yo-Ho-Ho.’
Misschien kwam de kerstman deze kerst wel bij ons langs!

Kerstdiner bij
De Eetclub
Aalsmeer - De maandelijks terugkerende gastvrijheid van De Eetclub beleeft dinsdagavond 24 december een jaarlijks hoogtepunt. Op kerstavond verzorgt De Eetclub een kerstdiner voor iedereen die gezelschap, gezelligheid en
een lekkere maaltijd goed
kan gebruiken. Wie zin
heeft om kosteloos aan te
schuiven in de bovenzaal
van De Oude Veiling in de
Marktstraat 19 is van harte welkom vanaf 17.45 uur.
Graag wel van tevoren uw
komst aanmelden via info@eetclubaalsmeer.nl of
06-33673053. Meer informatie is te vinden op www.
eetclubaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Garland & Minnelli komen optreden in Crown Theater Aalsmeer. Twee diva’s vertellen
een dramatisch verhaal met een
komische noot. Jelka van Houten
speelt één van de drie hoofdrollen
en schittert in haar Dorothy kostuum als Judy Garland, de overleden moeder van Liza Minnelli.
Die rol wordt vertolkt door Janke
Dekkers en ook zij is fantastisch.
En dan is er nog Theo Nijland, die
verschillende rollen op zich neemt,
waaronder die van een aantal exen
van beide diva’s en daarnaast ook
nog eens muzikaal begeleid op piano. Hij heeft de teksten van het
stuk bewerkt, de vertalingen van
de liedjes gemaakt en veel nieuw
materiaal geschreven. De drank en
de drugs worden flink besproken
in de theaterproductie Garland &
Minnelli en er gebeurt een heleboel op het podium. Zang, muziek
van een driekoppige liveband en
knap acteerwerk. Kijkers in de zaal
zullen echt op het puntje van hun
stoel moeten blijven zitten om alle
intriges en belabberde levens van
moeder en dochter te kunnen volgen. Het toneelverhaal begint op
het moment dat Liza op haar zevenenveertigste verjaardag haar zoveelste mentale instorting doormaakt. Op dat moment ziet zij haar
moeder, die kort na datzelfde levensjaar stierf. Vooral de moeizame relatie tussen moeder en dochter wordt verbeeld. En ze komen er
steeds meer achter dat ze wel erg
veel op elkaar lijken. Allebei vallen
ze op de verkeerde mannen, beiden doen het in hun privéleven redelijk identiek. Het is een aaneenschakeling van ellende en terugval, waarbij gelukkig toch wel wat
te lachen valt, door de komische
noten van Jelka en Theo. De pillen vliegen je om de oren, de zakfles met sterke drank komt regelmatig tevoorschijn en een dronken
Judy wordt uiteindelijk voortreffelijk neergezet door Jelka.
Iedereen moet van de bank af!
Jelka van Houten geeft vrijwel
geen interviews betreffende Garland & Minnelli, omdat ze veel andere bezigheden heeft zoals televisieopnames voor ‘Aaf’ en de nieuwe komische serie ‘Jeuk’ die vanaf 4 januari te zien is bij de VARA.
Niet geheel onbelangrijk, zij is inmiddels ruim drie maanden zwanger van haar tweede kindje. Voor
De Nieuwe Meerbode maakt zij
een uitzondering. Ze heeft wel een
lijntje met het dorp en komt er regelmatig. Haar vader Theodore van

Houten is namelijk een Aalsmeerder! Om maar meteen in de familiesfeer te blijven; Vindt ze het niet
vervelend dat ze vaak in één adem
genoemd wordt met haar zus Carice? Jelka: “Ach, dat is de story
of my life. Er stond van de week
zelfs in de krant; Carice van Houten wordt tante. Haha, nee, ik stoor
me daar niet aan en mensen weten nu toch onderhand wel wie ik
ben? En zo niet, dan niet.” Is het
niet ontzettend vermoeiend om te
spelen nu je in verwachting bent?
“Nou, het is best pittig ja. Dansen,
zingen, springen. Gelukkig kan ik
mijn buikje goed verstoppen onder
mijn Dorothy jurkje. Dat komt goed
uit.” Jelka is gevraagd voor de rol
en kan zich er goed in vinden. “Het
is natuurlijk best een dramatisch
verhaal, maar mijn rol is nogal cynisch. Dat pesterige, dat ik speel,
is ook heel erg leuk om te doen.
De dronken Judy die voorbij komt
lijkt grappig, maar die is behoorlijk
intensief. Ik heb veel tekst en moet
boven Janke/Liza uitschreeuwen.
Verder is het een prachtige rol en
een mooie productie.” Voor wie is
de voorstelling geschikt? “Eigenlijk voor iedereen.” Antwoordt Jelka. “Veel moeders met hun dochters zitten in de zaal. Laatst kwam
er na de voorstelling een moeder
en dochter naar mij toe, waarvan
de dochter opgelucht zuchtte dat
ze zo blij was dat haar moeder niet
zo was als ik. Overigens zijn ook
mannen van harte welkom hoor.
En zeker niet alleen senioren. Het
valt mij sowieso op dat de theaters vaker door ouderen worden
bezocht. De jonge generatie moet
nodig eens van die bank af. Theater is geweldig!”
6 Euro korting
U kunt de voorstelling bijwonen op
zaterdag 11 januari om 20.00 uur.
Na de show zal de cast nog een
drankje komen drinken aan de bar.
Zij vinden het overigens niet vervelend als er dan een foto wordt
gemaakt. Een kaartje voor Garland & Minnelli kost 23,50 euro. Bij
een aantal restaurants in de regio
ontvangt u bovendien bij de rekening een flyer met een fantastische
kortingsactie. Met de code op deze flyer kunt u telefonisch (09001353, 45 cpm) of aan de kassa,
een kaart kopen voor slechts 17,50
euro. Bezoek de website www.
crowntheateraalsmeer.nl
voor
deelnemende restaurants, actuele prijsinformatie en overige arrangementen.
Door Miranda Gommans

Project Kerst Choir op
Westplas groot succes
Aalsmeer - Gedurende de afgelopen weken organiseerde de CombinatiefunctionarisTieners van de
Binding in samenwerking met het
Cultuurpunt zangles voor de leerlingen van de Westplas Mavo. Ter
gelegenheid van de Kerstmarkt,
die elk jaar op de school wordt
gehouden, ging een groot aantal leerlingen onder begeleiding
van een zangdocente aan de slag
met het instuderen van verschillende kerstliedjes om zo een heus
Kerst Choir te vormen. In het begin
was het allemaal nog een beetje
onwennig, zeker als je nog nooit
zangles hebt gehad, maar toen de
eerste les eenmaal achter de rug
was werden al snel vorderingen
gemaakt. Woensdag 18 december
was het dan eindelijk zo ver en kon
het Kerst Choir zich aan iedereen
laten zien en vooral laten horen
wat het de afgelopen weken had
geleerd. Het was geweldig! Iedereen deed en zong enthousiast mee
en na de tweede keer op het podium zag je alle spanningen weg

ebben, kwamen de ingestudeerde
pasjes goed uit de verf en swingde het koor de pan uit. Dit project was een leuke manier om jongeren kennis te laten maken met
hoe het toe gaat in een zangles en
wat je nu precies moet doen om je
stem juist te laten klinken en samen met anderen te zingen. Mede dankzij de geweldige inzet van
de zangdocente en de medewerking van school kan dit muziekproject een groot succes genoemd
worden!

Kerst vier je niet alleen!
Aalsmeer - Kerstdiner Aalsmeer
wordt dit jaar voor de zesde keer
op eerste kerstdag georganiseerd
door een groep enthousiaste vrijwilligers. Kerst vieren met mensen die dit om wat voor reden dan
ook niet met hun familie of andere naasten kunnen doen, dat is past
kerst vieren, vinden de vrijwilligers.
Sommige van de gasten komen al
vanaf de eerste keer. Het komt voor,
dat mensen normaal gesproken
niet alleen zijn met de kerst, maar
toevallig dit jaar wel. Deze mensen
zijn natuurlijk ook van harte welkom! Om 17.00 uur is de ontvangst
met koffie, thee of warme chocolademelk, waarna een heerlijk viergangendiner keuze menu wordt

geserveerd. Voor informatie inwinnen of aanmelding voor het kerstdiner op eerste kerstdag kan via
kerstdineraalsmeer@gmail.com of
bel 06-49918492. U krijgt dan een
uitnodiging met alle belangrijke
gegevens, waaronder de locatie in
Aalsmeer. Voor wie niet in staat is
zelfstandig te komen, kan vervoer
geregeld worden. U bent welkom
zonder entree of onkosten te hoeven betalen. De avond wordt geheel gratis en vrijblijvend aangeboden. De organisatie is nog op zoek
naar donaties in de vorm van één
of meerdere kerstbomen. De kosten worden gedekt door giften van
vrijwilligers, familie, vrienden en
een enkele sponsor.

2e katern

Gijs Scholten tekent voor de overdracht van zijn collectie aan Artis. Foto: Artis, Ronald van Weeren.

Schat aan geprepareerde vogels en dieren!

Natuurmuseum Gijs Scholten
krijgt een eigen plek in Artis
Aalsmeer - Op 14-jarige leeftijd raakte
Gijs Scholten geïnteresseerd in het opzetten van vlinders. De interesse voor insecten breidde zich verder uit naar vogels en
best wel bij toeval kreeg hij op z’n achttiende zijn eerste vogel om op te zetten.
“Er was een waterhoen tegen het raam
gevlogen van de tuinbouwschool waar ik
zat, net voor de oorlog. Neem jij ‘m maar
mee en zet ‘m maar op. Is wel wat voor
jou, kreeg ik te horen”, zo vertelde eind
2009 de toen 85 jarige Aalsmeerder over
het begin van zijn hobby. Via een preparateur, die onder andere bij Artis werkte,
had de nog jonge Gijs enigszins de eerste kneepjes van het preparateurvak bijgebracht gekregen. De interesse was gewekt en hoe! De volgende vogel die door
deze Aalsmeerder werd opgezet, was een
roodborstje. “Tegen het raam van de kas
gevlogen.” Al snel ontdekte Gijs dat het
opzetten van kleine vogels veel meer precisie vergde, maar het geduld en de wil
was er. En het aanbod. Gijs kijkt in zijn
aantekeningen. “In de winter van 1947
was het zo koud, er overleden veel dieren. Inmiddels was bekend dat ik dieren
opzette en mensen brachten de dieren bij
mij, niet alleen vogels, ook eekhoorntjes,
een haas en een vos. In volgorde van binnenkomst ben ik de vogels en dieren gaan
opzetten in de schuurzolder naast ons
huis. Belangrijke soorten deed ik natuurlijk eerst.” Een vogel of dier opzetten vergt
veel precisie en kundigheid 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 bewegen. Ik wilde de
dieren zo natuurgetrouw mogelijk prepareren.” Ingevolge de ‘Vogelwet 1936’ (die
overigens tijdens de bezettingstijd niet
werd toegepast) waren bijna alle wilde vo-

gelsoorten beschermd en mochten alleen
door erkende preparateurs worden opgezet en afgeleverd nadat ze van een kenteken waren voorzien. Zodoende was Gijs
in 1947 ongewild illegaal bezig! Hij biechtte het bestaan van zijn collectie (een 40tal exemplaren) op bij de inspecteur van
de vogelwet. Gelukkig kreeg hij toestemming om zijn vogels te behouden en, belangrijker, hij kreeg een vergunning om te
mogen prepareren voor wetenschappelijke doeleinden.
Prachtige verzameling
De hobby van Gijs Scholten was inmiddels
uitgegroeid tot een professionele verzameling, een uitgebreide collectie, die het
souterrain van zijn huis vulde. De laatste
vijftien tot twintig jaar had de Aalsmeerder met name gewerkt om alle dieren thematisch en in hun natuurlijke leefomgeving te etaleren. Voor deze inrichting was
zelfs de benedenruimte van zijn huis uitgebouwd. Natuurmuseum Gijs Scholten
hing op de toegangsdeur en terecht. Een
compleet museum met een waterlandschap met eenden, meeuwen, zwanen en
onder andere reigers, een diorama van
een bos met een vos met kleintjes, een
hermelijn, eekhoorntjes en spechten. Verder planken met allerlei vogels, prachtig
uitgestald in takken en op boomstammen,
alles zo natuurlijk mogelijk. Een prachtige
verzameling van deze inwoner op leeftijd.
En waar blijft de collectie als hij komt te
overlijden? In de Nieuwe Meerbode werd,
nu bijna vier jaar geleden, een oproep gedaan. Gijs Scholten gaf aan te hopen dat
zijn privécollectie uitgestald wordt in een
ruimte (gebouw) waar iedereen er van kan
genieten. “Het zou op dezelfde wijze tentoongesteld moeten worden. Iets ruimer
van opzet eigenlijk, want dan komt een en
ander beter tot z’n recht. Het is nu te krap.

Ik heb nog meer vogels in dozen, maar
geen plaats meer om neer te zetten. Zeg
maar, minimaal honderd vierkante meter
meer.”
Unieke stijl en opzet
Het is enige jaren stil geweest, maar er is
goed nieuws. Het privémuseum blijft behouden en wordt in het openbaar gecontinueerd. De wens van Gijs is begin dit jaar
in vervulling gegaan. In de eigen woonplaats Aalsmeer blijft het privémuseum
niet, want de nu net 89 jarige Aalsmeerder
heeft zijn collectie overgedragen aan dierentuin Artis in Amsterdam. Toegezegd is
dat de collectie een mooie en opvallende
bestemming krijgt. Terug dus op de plek
waar Gijs op jonge leeftijd zijn eerste inspiratie voor prepareren op deed. “De cirkel is inderdaad rond”, laat zoon Herman
in een reactie weten. En hij vervolgt: “Er
bestaat nog een andere link ook. Lang
voor mijn vader tips en raad kreeg van de
preparateur van Artis bracht hij met zijn
grootouders en broertjes een bezoek aan
Artis. Terwijl iedereen het meest onder
de indruk was van de leeuwen, olifanten
en krokodillen, werd Gijs gegrepen door
het Heijermans diorama. Ademloos heeft
hij gekeken naar de opgezette dieren in
hun natuurlijke omgeving en dit is altijd
een inspiratiebron gebleven voor zijn eigen werk. Prachtig dat juist de wijze waarop Gijs zijn diorama’s had ingericht, door
ruimtegebrek een heel andere stijl en opzet, nu door Artis als uniek werd betiteld.”
Over een aantal jaren krijgen de Scholten
vogels en dieren, ongeveer 400 objecten
in totaal, een eigen plek in het vernieuwde
‘Groote Museum’ van Artis en op een aantal andere locaties in de diverse gebouwen van de dierentuin in de hoofdstad.
Door Jacqueline Kristelijn
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Sterke drank en literatuur omarmen elkaar

Liefhebbers Boek Waargebeurde
‘Sterke verhalen’ komen samen
Aalsmeer - Constantijn Hoffscholte
bezorgde de liefhebbers van het boek
donderdag 19 december een fantastische avond. Regelmatig nodigt de eigenaar van het Boekhuis een schrijver uit die vertelt over zijn of haar
boek. Altijd zijn deze avonden interessant waardoor je gelouterd en vrolijk het pand aan de Zijdstraat verlaat,
omdat het gaat om schrijvers van bijzondere en wetenswaardige boeken.
Dit maal was Mark Zegeling naar
Aalsmeer gekomen. Hij schreef een
werkelijk heerlijk boek over de ‘KLM
huisjes’. Afgelopen oktober werd het
boek gepresenteerd en inmiddels
is de vierde druk verschenen. Mark
Zegeling is niet alleen begenadigd
schrijver, maar ook een enthousiast
verteller, die voor hij zijn lezing begint, het publiek de hand schudt. Voor
hem voelt Aalsmeer als een thuis ko-

men. Als TV en documentaire maker
liggen zijn roots in de voormalige studio van Joop van der Ende. Oorspronkelijk lag het ook in zijn bedoeling een
documentaire te maken over de ‘KLM
huisjes’, maar de verhalen die hem
ten gehore kwamen waren van dien
aard dat er wat hem betreft veel meer
in zat. Het werd uiteindelijk een boek
van meer dan twee kilo en 432 pagina’s met tekst, foto’s afbeeldingen
van schilderijen. Het zou zomaar eens
kunnen dat dit boek het komend jaar
wordt genomineerd als het fraaiste
boek van het jaar. De lay-out en de
inhoud bereikt de perfectie. Wie nog
op zoek is naar een kerst of nieuwjaar
cadeau moet nu in gezwinde spoed
naar het Boekhuis! De ‘KLM huisjes’
gevuld met de geestrijke Bols jenever
zijn felbegeerd. Zelfs op de prestigieuze kunstbeurs de PAN, afgelopen

Oprichting compensatiefonds

5 Moties over Logistieke
Verbinding Greenport
Aalsmeer - De behandeling van het
onderwerp ‘Ongestoorde Logestieke
Verbinding Greenport’ in tweede termijn was gericht op het instemmen
met de randvoorwaarden en verder
uitwerken van het plan op basis van
het voorkeurstracé B1. Het leverde afgelopen donderdag 19 december tijdens het Beraad vijf moties en
een amendement op. Het college wil
een zo optimaal mogelijke verkeersafwikkeling op het(hoofd)wegennet rondom het veilingcomplex Flora Holland. Flora Holland en de aldaar gevestigde ondernemers zijn
van economische betekenis voor
Aalsmeer en Greenport Aalsmeer zo
staat te lezen in een motie van AB.
De OLV kan een belangrijke bijdrage
leveren aan verbetering van de logistieke bereikbaarheid van het terrein van Flora Hollend heeft al jarenlang een negatieve druk op de leefbaarheid in Aalsmeer. Het vrachtverkeer dat het gevolg is van de economische activiteiten op het terrein van
Flora Holland al jarenlang een druk
legt op de leefbaarheid in Aalsmeer,
Het is in Nederland niet ongebrui-

kelijk dat de negatieve druk op de
kwaliteit van de leefomgeving als
gevolg van economische activiteit
wordt gecompenseerd middels een
compensatiefonds. Schiphol is daarvan een concreet voorbeeld. Het
Aalsmeerse culturele/verenigingsleven levert een positieve bijdrage aan
de kwaliteit van de leefomgeving en
samenleving, Een subsidiefonds dat
ten goed komt aan de Aalsmeerse
culturele en verenigingsleven zou
een passende compensatie kunnen
vormen voor de negatieve invloed
die de grote aantallen vrachtwagens
vanaf het terrein van Flora Holland
hebben op de Aalsmeerse samenleving.
Bredere subsidies
Er kan een haalbare stap gezet worden om hier vorm aan te geven. In
de motie wordt het college opgeroepen in overleg te treden met Flora Holland en deze partij er van te
overtuigen dat het wenselijk is om
een compensatiefonds op te dichten met een omvang van minimaal
50.000 euro per jaar(jaarlijks geïn-

november, werd aandacht besteed
aan dit fenomeen. Het heeft toch iets
magisch dat reizigers van de businessclass, toch wel het een en ander gewend, in hun colbertzakje een lijstje
hebben waarop de nog voor hen ontbrekende huisjes staan vermeld. Drie
en een half jaar werkte Mark Zegeling, gesteund door zijn levensgezel
Eric Borger, voormalig purser bij de
KLM, aan dit boek. Zij bezochten alle adressen van de ‘KLM huisjes’. Het
leverde een spannende zoektocht op.
Overal werden zij met open armen
ontvangen, mochten archieven inkijken en hoorden de mooiste verhalen.
Al deze gegevens leidden uiteindelijk tot dit geslaagde boek. “Ik werkte
’s avonds en ’s nachts en het voelde
als een meditatie.” Wat Zegeling voor
ogen stond was een boek maken dat
iets toevoegt aan de reeds bekende
verhalen. Daarin is hij geslaagd, want
het is smullen om te lezen over de
anekdotes van het huis van Mata Hari of hoe zat met het balkon van het
Koninklijk Paleis in Amsterdam en de
geheimen van het Paleis Het Loo. Het
is zijn kracht dat hij iets wetenwaardig weet toe te voegen aan de gedexeerd met de inflatiecorrectie)
waarbij deze financiële middelen ten
goede komen aan het Aalsmeerse
culturele verenigingsleven. Uiterlijk
bij de besluitvorming over de nodige noodzakelijke procedure voor de
aanleg van de OLV het resultaat van
deze overleggen aan de gemeenteraad te presenteren. In een tweede
motie van AB wordt het college opgeroepen in overleg te treden met
de Schiphol Group die economisch
profijt heeft van de aanleg van de
OLV en deze partij er van te overtuigen dat het wenselijk is om de
subsidies uit het Schipholfonds breder beschikbaar te stellen voor meer
dan alleen aan sport gerelateerde
subsidieverzoeken, maar ook voor
onder andere culturele organisaties
waarbij deze financiële middelen ten
goede komen aan het Aalsmeer culturele en verenigingsleven. Uiterlijk bij besluitvorming over de noodzakelijke planologische procedure
voor aanleg van de OLV het resultaat van deze overleggen aan de gemeenteraad te presenteren.
Provincie
In een derde motie van AB wordt
het college opgeroepen in overleg te treden met de Provincie die
verkeerskundig profijt heeft van de
aanleg van OLV door het Green Park
en de provincie er van te overtuigen dat het wenselijk is om de ge-

Raad en Beraad in vogelvlucht
Aalsmeer - De bijeenkomst van het
Beraad en de Raad van Aalsmeer
begon afgelopen donderdag 19 december met een aantal behandelstukken die bij een eerdere bijeenkomst al aan de orde waren geweest
of van de agenda waren gehaald.
Dit gold ook de behandeling gericht
op het vaststellen van de notitie Bestemmingsplan Woonarken en flankerende regelingen uit het Beraad
van 31oktober.
Het bestemmingsplan beoogt de bestaande woonarken in de gemeente planologisch te verankeren en van
een passende, uitvoerbare en handhaafbare regeling te voorzien. Belanghebbenden zijn hierdoor verzekerd van een actueel en helder beheerkader. De voortdurende problemen in de vergunningverlening en handhaving worden opgelost. De VVD fractie hoopt dat het
dit keer wel lukt en het gewenste effect wordt bereikt. De AB fractie verwacht geen rechtsongelijkheid en
geeft aan te handhaven als het nodig
is en de fractie is trots op het resultaat. De CDA fractie spreekt over een
goed onderbouwd bestemmingsplan en woordvoeder Ton Smit (op-

genomen in het ziekenhuis) had de
boodschap mee gegeven er “groos”
mee te zijn, PACT Aalsmeer gaat akkoord met het voorstel en spreekt de
wens uit dat het niet opnieuw uit de
klauw loopt. Wethouder Gertjan van
der Hoeven geeft aan blij te zijn met
de constructieve opstelling en de besluitvorming wordt later op de avond
raadsbreed gesteund.
Welstandsnota en Groenzone
De behandeling gericht op het vaststellen van de Welstandsnota zorg
voor wat discussie. Door het vaststellen van een nieuwe Welstandsnota beschikt de gemeente Aalsmeer
over een actueel objectief toetsingskader voor het beoordelen van
bouwplannen op welstandsaspecten. In deze nieuwe Welstandsnota is het uitgangpunt dat een zwaar
welstandsregime van toepassing is
voor waardevolle gebieden en gebieden met belangrijke (cultuurhistorische) waarden, maar wijst ook
nadrukkelijk gebieden aan waar het
welstandsregime aanmerkelijk wordt
versoepeld. Tevens worden bepaalde
bouwactiviteiten en gebieden welstandsvrij. Doel van de welstandsno-

Plaats extra borden met verwijzing naar N196

Andere routes naar het
centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - Met de openstelling van
de nieuwe N201 veranderen ook de
routes naar Aalsmeer-centrum. Om
weggebruikers een beetje op de weg
te helpen, schreef de provincie NoordHolland een routebeschrijving. “Ondernemers kunnen de routebeschrijving gebruiken om eventueel aan hun
klanten te sturen”, aldus de gemeente

in een persbericht. Extra verwijzingen
op de borden naar de N196 en dus het
centrum van Aalsmeer zijn eigenlijk
een must, maar zolang de gemeente in deze geen actie onderneemt en
zichzelf letterlijk van de kaart laat zetten, bij deze de verschillende mogelijkheden om (toch) in Aalsmeer te komen.Vanuit richting Amsterdam: Volg

Ruim vuurwerkresten direct op!

Bakken en brengparkjes
dicht vlak voor Oudjaar
Aalsmeer - Om mogelijk brandgevaar door vuurwerk te voorkomen
sluit De Meerlanden vlak voor Oud-

jaar prullenbakken bij brengparkjes af in Aalsmeer. Ook worden dan
brengparkjes afgesloten en boven-

ta is het handhaven en/of versterken
van de architectonische kwaliteit van
de bebouwde omgeving.
De VVD fractie maakt zich zorgen
over het uiterlijk van Aalsmeer en
wil zaken wat breder bespreken. De
AB fractie wil weten of alle valkuilen zijn afgedekt. Handhaving is volgens de CDA fractie een probleem
maar geen reden om besluitvorming
uit te stellen terwijl PACT Aalsmeer
aangeeft geen moeite te hebben
met enig uitstel. Wethouder Gertjan van der Hoeven snapt de zorg
van de VVD fractie en de AB fractie krijgt te horen dat niet alle valkuilen afgedekt zijn. Hoe moet Aalsmeer
er bij liggen? Wat de een mooi vindt
dat vindt de ander lelijk. Met de wet
bestuursrecht in de hand kom je er
ook niet. Opnieuw ter inzage leggen hoeft niet. Het voorstel krijgt later op de avond raadsbrede steun.
De behandeling gericht op het verhogen van het krediet van 3.909.000
met 862.000 euro naar 4.777.000 euro
voor de aankoop van gronden in De
Bovenlanden voor het project Groenzone kreeg geen steun van de VVD
fractie. Met vijftien stemmen voor en
5 stemmen tegen werd het voorstel
op afslag van de A4 de borden ‘Ring
Noord’ en vervolgens het bord ‘De
Hoek’ (bij McDonalds staat ook een
bord ‘De Hoek, linksaf’. Dit bord moet
u negeren) . U zit nu op de N196. Volgt
u deze weg en u komt in Aalsmeer
centrum uit. Vanuit richting Den
Haag: Volg op de A4 de borden ‘N201
Aalsmeer’. Bij de eerste stoplichten
(Koolhovenlaan) gaat u rechtsaf. Bij
de volgende stoplichten gaat u ook
naar rechts (Fokkerweg). Vervolgens
gaat u bij de tweede stoplichten linksaf. U rijdt nu op de N196. Via deze weg
komt u in Aalsmeer-centrum. Vanuit
Hoofddorp: Via de N201 en N196 rijdt
u naar Aalsmeer-centrum.
grondse plastic containers tijdelijk
weggehaald. De glasbakken kunt u
wel blijven gebruiken.
De Meerlanden stelt het zeer op prijs
wanneer u uw papier en ander afval
bewaart tot begin januari. In de eerste week van 2014 worden alle containers weer geopend of teruggeplaatst. Vuurwerk is leuk! Maar niet
als brandbom in containers. En zeker

Gereedschap
gestolen
Boetes betalen!

schiedenis van het overbekende Anne Frank verhaal. En hoe vond hij uiteindelijk het huis dat de schilder Johannes Vermeer zo beroemd heeft
gemaakt? Het is allemaal te lezen in
zijn boek. Soms denk je bij het lezen:
dat kan toch niet waar zijn. Toch is dat
juist is de kracht van dit boek. Zegeling weet het ongeloofwaardige op
een zeer toegankelijke wijze geloofwaardig te maken.
Janna van Zon
leden schade voor het Green Park,
ontstaan door te late oplevering van
de N201 (met twee jaar), te compenseren en uiterlijk bij de besluitvorming over de noodzakelijke planologische procedure voor de aanleg van de OLV het resultaat van deze overleggen aan de gemeenteraad te presenteren. De CDA fractie roept het college in een motie op
zich tot het uiterste in te spannen de
planvorming/aanleg van het (zuid/
westelijk) deel van de Middenweg
aan te sluiten bij het OLV/GreenPort
project en hiermee te combineren.
PACT Aalsmeer roept het college in
een motie op met de verbinding van
de OLV met HSL, Vracht en Waterterminal, waardoor minder vrachtauto en vliegtuigverkeer nodig zijn,
te stimuleren dat ook daadwerkelijk
meer vrachtvervoer zal plaatsvinden
via het spoor en het water en hergebruik van deze modaliteiten ook
terug te laten komen in het jaarlijkse gebruiksverslag. De VVD fractie
voelde er niets voor om te gaan bedelen en stemde tegen de moties
van AB en CDA maar kon niet tegen de motie van PACT zijn. Dit ging
overigens gepaard met een stevige woordenwisseling, maar een half
uur na middernacht werden de gemoederen gesust. Het voorstel zelf
werd raadsbreed gesteund.
Door Jan Peterse
later in de avond gesteund door AB,
CDA en PACT Aalsmeer.
Mosquito’s
De behandeling gericht op het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ten behoeve
van de inzet van mosquito wordt met
14 stemmen voor en 6 stemmen gesteund. Verdeeldheid was er bij PACT
Aalsmeer en de fracties van VVD en
CDA waren voor. In het kader van
de bestrijding van overlast van jongeren wordt de juridische grondslag
in de APV opgenomen om het plaatsen van mosquito’s op locaties met
extreme overlast mogelijk te maken.
Er wordt wel op aangedrongen vooral met omwonenden in gesprek te
gaan en te blijven en bij de minste
klachten direct actie te ondernemen.
Speelautomaten
De behandeling gericht op het vaststellen van de Verordening Speelautomaten 2013 en het intrekken van
de Verordening Speelautomaten
2002 ligt eenvoudig. Door het vaststellen van een speelautomaten verordening kan een speelautomatenhal in de gemeente Aalsmeer verwezenlijkt worden. Het voorstel wordt
later in de avond raad breed gesteund,
Door Jan Peterse

Boete
winkeldief
Aalsmeer - Op donderdag 19
december om elf uur in de ochtend is in een winkel op het
Praamplein een winkeldief op
heterdaad betrapt. Een 27 jarige
man uit Aalsmeer dacht ongezien er vandoor te kunnen gaan
met enkele goederen. Het werd
gezien en de politie is gealarmeerd. Er is proces-verbaal opgemaakt en de 27 jarige kan rekenen op een flinke geldboete.
niet als weigeraar op straat die ontploft in nieuwsgierige kinderhandjes. U kunt helpen door alle vuurwerkresten meteen op te ruimen.
U kunt het vuurwerkafval meegeven
met het gewone restafval.
Dat is wel zo veilig voor de kinderen, wel zo goed voor het milieu én
zo begint ook bij u 2014 in een schone straat!

Aalsmeer - Op donderdag 19
december rond negen uur in de
avond is tijdens een controle ontdekt dat een 48 jarige man uit
Amstelveen nog voor een bedrag
van 1177 euro boetes open had
staan. Dit bedrag moet hij nog
dit jaar betalen, anders wordt zijn
auto in beslag genomen, zo heeft
justitie beslist.

‘Striptease’ bij
de bushalte
Aalsmeer - Op woensdag 18 december rond tien uur in de ochtend zijn twee meisjes behoorlijk geschrokken van een ongeveer 40 jarige man, die zich bij de
bushalte op de Aalsmeerderweg,
bij de Kerkweg, plots begon uit
te kleden. De meiden zijn weggelopen naar de volgende halte.
De ‘stripteaser’ is kalend en had
donkere kleding aan.

Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 18 op donderdag 19
december is ingebroken in een
woongebouw in de Azaleastraat.
De dieven zijn er vandoor gegaan
met een grote hoeveelheid elektrisch gereedschap.

Twee dieven in
kraag gevat
Aalsmeer - Op dinsdag 17 december rond half vijf in de middag zijn twee inbrekers aangehouden. De twee waren van
plan om er vandoor te gaan met
een grote voorraad kabelgoten
uit een bedrijf aan de Thailandlaan. Werknemers hebben, tot de
komst van de politie, een vrachtwagen midden op de weg gezet,
zodat het voor de twee dieven
onmogelijk was om weg te rijden.
Aangehouden zijn een 21 jarige
man uit Assendelft en een 20 jarige Hoofddorper.

Auto op fietspad

Brandstichting in
kledingcontainer

Aalsmeer - Op woensdag 18 december om half vijf in de middag
werd tijdens een controle door
een agent gezien dat een automobilist bij de Middenweg doorreed over het fietspad (Zwanenpad). Er is proces-verbaal opgemaakt. En omdat de 37 jarige man
niet woonachtig is in Nederland
moest hij de boete van 137 euro
direct betalen.

Kudelstaart - Op dinsdag 17
december rond acht uur in de
avond hebben onbekend gebleven vandalen brand gesticht in
de kledingcontainer in de Spiegelstraat. Ook is geprobeerd vuur
te maken in het ondergrondse
glasbak. De brandweer heeft de
brand geblust. De container was
zodanig beschadigd dat deze gesloopt moest worden.

Bromfiets na diefstal
in de sloot gedumpt
Aalsmeer - Op donderdag 19 december om tien uur in de ochtend
werd gezien dat er een bromfiets
in de sloot langs de Legmeerdijk
(Noordzuidroute) lag. De politie en
de brandweer werden gealarmeerd.
Ook duikers en de ambulancedienst
zijn ter plaatse gekomen. Er is in
het water naar personen gezocht,
maar al vrij snel werd duidelijk dat
de bromfiets in de sloot gedumpt
was na diefstal. De zwarte Yamaha
was in de nacht van woensdag 18
op donderdag 19 december gestolen vanaf Logger in Amstelveen. De
bromfiets is meegenomen naar het

politiebureau en is inmiddels weer
retour bij de rechtmatige eigenaar.
Foto: Yvonne van Doorn

ingezonden
Hondenpoep-ergernis in centrum
Sinds enige tijd worden de bewoners
van de Seringenstraat, Van Cleeffkade,
Marktstraat en Weteringstraat geteisterd door hondenpoep. Praktisch elke
avond laat een onbekende zijn hond
uit in het centrum zonder de poep op
te ruimen. Blijkbaar vindt de eigenaar
van deze (te zien aan de grootte van de
achtergelaten ‘boodschappen’) grote hond het niet nodig om dit te doen.
Overdag loopt elke hondenbezitter
keurig met zijn zakje een rondje, maar
als als het donker is, is er een hondenbezitter die de boel lekker op de stoep
laat liggen als aandenken. Vooral in de
Seringenstraat is het elke week een
paar keer flink raak. Bijna elke bewo-

ner heeft er al vervelende ervaringen
mee: Ik zal u de details besparen, maar
u kunt wel raden wat enkele veel voorkomende gevolgen zijn. Veel mensen
in de genoemde straten vinden het
niet opruimen heel erg asociaal;. Als je
er niet van houdt om de hondenpoep
van je eigen hond op te ruimen, neem
dan geen hond! Namens de vele ‘gedupeerden’ wil ik daarom de eigenaar
van deze hond vragen de troep achter
hem of haar op te ruimen, zelfs als het
buiten donker is! We hebben er meer
dan genoeg van.
D. van der Laarse,
Seringenstraat

6 Miljoen subsidie voor
restauratie monumenten
Aalsmeer - Gedeputeerde Elvira Sweet heeft in het Teylers Museum aan 39 eigenaren /vertegenwoordigers van rijksmonumenten een subsidie uitgereikt. In totaal gaat het om
een bedrag van 6 miljoen euro dat
wordt besteed aan restauraties van
rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn of dit worden. De subsidiebedragen variëren tussen 20.000 euro
en 750.000 euro. Van de 39 gehonoreerde aanvragen gaat het in vijf gevallen om een orgelrestauratie. Daarnaast is subsidie verleend aan onder
andere de restauratie van het Aquarium in Artis (750.000 euro) en de restauratie van de Urbanuskerk in Bovenkerk (70.270 euro). De volledige lijst
met subsidiebedragen staat op www.
noord-holland.nl. Er is een grote behoefte aan subsidie voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De
subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie be-

slaat ongeveer 30% van de 14.000
rijksmonumenten in Noord-Holland.
Voor het eerst was er ook een mogelijkheid voor Organisaties voor monumentenzorg om subsidie aan te vragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten
oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming gecombineerd
worden. De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor
het publiek. In groter verband dragen
de restauratie- en herbestemmingen
bij aan een gunstig vestigingsklimaat
in onze provincie en ze zijn van betekenis voor de werkgelegenheid in de
restauratiemarkt. Noord-Holland heeft
met ruim 14.000 rijksmonumenten de
meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft
een woonfunctie en komt niet voor de
subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en
het Nationaal Restauratiefonds biedt
laagrentedragende leningen.
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Aalsmeerse oliebollen test
live op Radio Aalsmeer

Meer capaciteit watersportbedrijf

Hellas blijft groeien!
Rijsenhout - Het gerenommeerde
watersportbedrijf Hellas Watersport
in Rijsenhout bestaat al weer tweeendertig jaar, waarvan de laatste
tien jaar Stymon Loumpranos en zijn
vrouw Miranda aan het roer staan.
Ruim een jaar is het team uitgebreid
met twee volwaardige krachten, zodat men ook terecht kan voor onderhoud aan motoren, zowel buitenboord als Diesel, het refitten van boten, reinigen van interieur en aanverwante bootklussen in de ruimste
zin. Miranda: “Wij waren al een allround bedrijf, maar kunnen nu nog
meer capaciteit aan. Ook voor het
takelen van boten tot vijftienhonderd kilo moet je bij ons zijn en zelfs
winterstalling tot acht meter. We
blijven groeien, ondanks de crisis.
Waarom wij deze winterperiode in
de krant willen is eigenlijk om mensen er op te attenderen dat dit juist
de tijd is om een afspraak te maken
voor het onderhoud van uw schip.
Wacht daar vooral niet te lang mee.
Ook willen we van de gelegenheid
gebruik maken om een aantal nieuwe producten te introduceren. Tijdens de oudejaarsshow, die plaatsvindt vanaf tweede Kerstdag tot en
met 29 december, kunnen diverse modellen van de Primeur Sloepen en Tenders worden bewonderd,
waar wij sinds het najaar het dealerschap van hebben. Met mooi winterweer, kan er zelfs een proefvaart
mee gemaakt worden.”
Primeur sloepen
Primeur sloepen zijn polyester boten van hoogwaardige kwaliteit met
Nederlandse afwerking zoals de kabelaring, techniek, kappen en het
interieur. De Primeur 570 is er zelfs

al vanaf 9950 euro. Deze prachtige sloep biedt veel binnenruimte
en heeft een heerlijke zit. De buitenboordmotor wordt in de bun geplaatst en is makkelijk te bedienen.
Alle Primeur sloepen hebben goede vaareigenschappen. Met de Primeur Sloep 650 Diesel, een ruime
familiesloep die plaats biedt aan
acht personen, en de Primeur 570
Tender, kan een proefvaart gemaakt
worden tijdens de eindejaarsshow.
Miranda: “Het loont dus de moeite om deze fraai gelijnde en ruime
klassieke sloepen en moderne Tenders te komen bezichtigen. Onder
het genot van een hapje en drankje
bent u welkom van elf tot vier uur.”
Ook worden dan de zelflozende boten van het merk Poseidon onder
de aandacht gebracht. Hellas Watersport importeert het merk sinds
twee jaar. De Poseidon 510 is zelfs
in het voorjaar op televisie geweest
in het programma Vaar TV op RTL4.
Aan de spiegel van deze veelzijdige
boot kan een motor van vijftien tot
maar liefst zestig PK worden gehangen. Hij is goed te manouveren, produceert nauwelijks geluid en al helemaal geen golven. Voor meer informatie over alle boten, motoren,
accessoires, gedegen advies, service en trouw bent u bij Hellas Watersport aan het juiste adres. Loop
gerust eens binnen in het karakteristieke pand aan de Aalsmeerderdijk 486 in Rijsenhout. Er is altijd een vriendelijk woord. Miranda
tot slot: “We zien u natuurlijk graag
op de eindejaar show. De glühwein
staat klaar!” Kijk voor informatie op:
www.hellaswatersport.nl
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - Vrijdag 27 december
is weer de grote Aalsmeerse oliebollen test live op Radio Aalsmeer.
Het Aalsmeers Oliebollen Genootschap gaat voor de tweede keer een
grote oliebollentest doen om te kijken waar dit jaar in Aalsmeer en Kudelstaart de lekkerste oliebollen gekocht kunnen worden. Dit jaar zal
de hele test live te horen zijn op Radio Aalsmeer tussen 21.00 en 23.00
uur in het programma Vrijdagavondcafe met Ron en Lisette. Vorig jaar
heeft de jury, die uit acht personen
bestaat, in totaal twaalf verschillende oliebollen getest, variërend van
voorverpakte oliebollen uit de diverse supermarkten tot verse bij
de plaatselijke bakkers en tijdelijke
verkooppunten. De tendens was dat

jaar dat de voorverpakte oliebollen
genadeloos door de mand vielen.
Daarom zal het Aalsmeers Oliebollen Genootschap dit jaar alleen verse oliebollen gaan testen. De oliebollen worden blind geproefd, zodat
niemand weet waar de oliebollen
vandaan komen. Er zal onder andere worden gelet op geur, vetgehalte,
uiterlijk, smaak, de prijs en de hoeveelheid krenten en dergelijke.
Vorig jaar is de eerste grote oliebollen test gewonnen door de oliebollen kraam die al jaren bij Tuincentrum het Oosten staat. Benieuwd of
deze kraam dit jaar weer hoog zal
eindigen? Luister dan aanstaande
vrijdag tussen 21.00 en 23.00 uur
naar Radio Aalsmeer.

Scala aan films voor jong en oud

Kerstfilm ‘Free Birds’ met
Reggie in Crown Cinema
Aalsmeer - Ook in de kerstvakantie trakteert Crown Cinema op een
gevarieerd filmaanbod voor jong en
oud. Zo kan genoten worden van
de nieuwe films ‘Walking With Dinosaurs’. Op dinsdag 24 december
vanaf 12.30 uur presenteert Crown
Cinema: ‘Free Birds’. Reggie, een innemende en ietwat naïeve kalkoen,
wil niet worden opgegeten tijdens
de feestdagen. Hij probeert zijn gevederde vrienden op de boerderij te overtuigen dat ze moeten ontsnappen. Samen met zijn maatje Jake (Peter Paul Muller) start hij een
gevaarlijke missie om kalkoen de-

finitief van het menu te schrappen.
De twee werken zich keer op keer
in de nesten, maar weten steeds op
het nippertje te ontsnappen. Zal het
hen lukken om het lot van alle kalkoenen te redden? Ook te zien in
Crown Cinema: Frozen 3D, Midden
in de Winternacht, Mees Kees op
kamp, Spijt!, Soof, De Nieuwe Wildernis, The Hobbit 3D en Mannenharten.
Kijk voor het tijden en meer informatie op www.crowncinema.nl.
Kaarten reserveren kan via 0297753700 en via info@crowncinema.
nl. Adres is Van Cleeffkade 15.

Op kerstavond 24 december

Glitter en Glamour feest
in bar dancing Roadie’s
Uithoorn - Op kerstavond, dinsdag
24december, wordt een echte Glitter en Glamour Party georganiseerd
in Bar Dancing Roadie’s aan de Julianalaan 18 in Uithoorn. Roadie’s
heeft inmiddels het gehele interieur in de kerstsfeer gehuld en hier
komt dit feestje nog eens bovenop!
Op het feest wordt een gave mix gedraaid van kerst –en Nederlandstalige muziek en DJ Frank Deibert zal
tevens zijn alom geliefde hitmachine aanzwengelen! Alles draait deze avond om ontmoeting, gezelligheid en het samenzijn met vrienden
en bekenden.

zingt een heerlijke mix van Nederlandse en Engelse hits en hij zal er
persoonlijk voor zorgdragen dat iedereen met de kerstdagen kan terugkijken op een geweldige avond!
De entree voor deze avond is gratis en voor niets en daarbij serveren
de bardames van Roadie’s ook nog
heerlijke hapjes van de zaak!

Om de avond nog feestelijker te
maken heeft Roadie’s de befaamde zanger Tony XL geboekt! Tony

‘Wie gaat dwalen in gedachten, kan thuiskomen’

Start inloopcentrum voor
‘vergeetachtige’ ouderen
Aalsmeer - Op dinsdag 7 januari
wordt het inloopcentrum, gevestigd
in gebouw Irene, officieel geopend.
Het centrum is bedoeld voor ouderen waar het stadium ‘vergeetachtigheid’ door de arts is gediagnostiseerd.
Dementie... je wilt er niet aan denken, maar steeds meer mensen krijgen er mee te maken. Ellen Millenaar, coördinator van het ontmoetingscentrum Aelsmeer, had een
grote wens: Een veilige plek bieden aan Aalsmeerse ouderen (en
hun omgeving) vanaf het prille begin van hun geheugen problematiek. Landelijke ervaring wijst al uit
dat er veel behoefte bestaat aan een
opvangmogelijkheid, waar een goed
en aangepast programma wordt geboden gericht op het activeren van
het brein. De gemeente erkent dat
het voor sommige ouderen moeilijk is om alleen te zijn, die zich niet
meer nuttig voelen waardoor het
verouderingsproces zich kan versnellen. Daarom wordt dit project
van harte financieel ondersteunt.
Wethouder Ad Verburg heeft zich al
als vrijwilliger opgegeven. September 2007 startte de eerste groep van
het ontmoetingscentrum. Drie dagen per week was er opvang voor
cliënten met de diagnose dementie.
Twee jaar later kwam er een tweede groep bij. En vanaf januari is er
dan ook het inloopcentrum gerealiseerd. “Wij kunnen nu een totaalpakket bieden, mensen begelei-

den van de eerste tot aan de laatste fase. Wij voorkomen dat mensen
in een meer gevorderd stadium van
dementie in een voor hen vreemde
omgeving terecht komen. Juist deze
mensen hebben behoefte aan een
omgeving die hen bekend is en vertrouwd voorkomt.”
Dit voorjaar vond er een interne verbouwing plaats. De ruimtes zijn huiselijker geworden en er is een kantoor gekomen waar spreekuur wordt
gehouden. Een spreekuur waar men
met alle vragen terecht kan. “Wanneer dementie is vastgesteld, lijkt
het einde van het bestaan nabij. Het
rouwproces is groot en wij helpen
de mensen bij de verwerking hiervan, door hen zoveel mogelijk nuttige informatie te verschaffen. Alles
is bespreekbaar. Het is heel belangrijk om op zoveel mogelijk vragen
transparant te kunnen antwoorden
en de mensen de weg te wijzen. Er
zijn vele vormen van dementie, ook
het verloop verschilt van persoon tot
persoon. Met onze programma’s en
ervaring kunnen wij zoveel mogelijk ingaan op de persoonlijke situaties en het activeren van het brein.”
Iedereen met of zonder een indicatie kan bij het inloopcentrum terecht
(de kosten worden vergoed door
AWBZ of door de WMO). Iedereen
kan en mag meedenken – en helpen
wanneer dit mogelijk is. Wie ‘zomaar’ eens een kijkje wil nemen is
eveneens welkom. Men kan komen
lunchen (voor drie euro wordt er
een lunch verzorgd) of mee wande-

len of een heel dagprogramma mee.
“Niets moet, maar er kan veel”, vertelt Saskia Zwaan, die als activiteitenbegeleidster is aangesteld. “Het
inloopcentrum, het voorportaal van
het ontmoetingscentrum (dagbesteding) heeft een zeer lage drempel.”
Neem bijvoorbeeld Hannie, zij is net
terug van een dagelijkse wandeling
en ziet er blozend uit. Een prachtige
kop met krullen en vol vrolijkheid.
Na jaren lang haar echtgenoot te
hebben verpleegd, merkte zij na zijn
overlijden dat zij steeds vergeetachtiger werd. “Ik moet echt alles opschrijven. De muren vlogen mij aan
en ik wilde zo graag weer nuttig zijn.
Hier help ik als gastvrouw, stel mensen op hun gemak en denk mee met
datgene waaraan wij behoefte hebben. Er wordt naar ons geluisterd en
het is hier gezellig met elkaar, ik voel
mij hier echt thuis.”
‘Zo doe je dat’
Ook artsen zijn blij met het inloopcentrum, voor hen is het lang niet
altijd eenvoudig om dementie of alzheimer vast te stellen. “Maar wij weten de weg, herkennen de problemen eerder en hebben de daarvoor
aangepaste programma’s”, aldus Ellen Millenaar. “Alles is er bij ons op
gericht om de mensen zo lang mogelijk maatschappelijk betrokken te
houden.” Het programma van het
inloopcentrum ziet er als volgt uit:
Dinsdagmorgen vanaf tien uur is er
koffie en thee. Gevolgd door de activiteit met het thema: ‘Zo doe je dat’

Er kan gekookt en gebakken worden, gebridged, gehandwerkt en
men kan met elkaar spelletjes doen.
Omdat bewegen heel goed is voor
de mens, wordt er na de lunch gewandeld, want wandelen stimuleert
de geest en het lichaam. Ook muziek, zoals met elkaar zingen, is een
belangrijk onderdeel van het programma. Donderdag ziet het programma er als volgt uit: Na de koffie en thee bieden wordt in samenwerking met Vita ‘Totaal Vitaal’ aangeboden. Daarna is er het geheugen spreekuur. Na de lunch wordt
weer gewandeld en daarna worden de breinzaken besproken. “En
dat kan van alles zijn”, legt Ellen Millenaar uit. “Een stuk uit de krant of
iets wat je hebt gezien op TV en je

Extra voordeel tijdens actieperiode

Nu actie Salon de Promotion
bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot 5 januari wordt extra voordeel gegeven tijdens de Salon de Promotion bij Renault Nieuwendijk Profiteren van veel voordeel? Kans maken op 10.000 euro voor een nieuwe Renault? Bezoek dan snel één van de filialen
van Nieuwendijk. Tot 5 januari is het
weer Salon de Promotion! Alleen
tijdens Salon de Promotion profiteert de klant van extra veel voordeel. Bij aankoop van een nieuwe Renault tijdens de actieperiode

ontvangt men extra voorraadvoordeel tot maximaal 5.000 euro en een
extra accessoirespakket ter waarde van 538 euro. Naast al het extra
voordeel waar men van kan profiteren tijdens de Salon de Promotion,
doet Renault er nog een schepje bovenop. Scant de Nieuwendijk klant
de speciale actiecode op de Renault
krant (beschikbaar vanaf 19 december), dan betaalt Renault Nieuwendijk misschien wel 10.000 euro mee
aan uw nieuwe Renault!

Auto-opruiming De 5 voor 12 show

Gigantische uitverkoop bij
Van Kouwen Aalsmeer!
Aalsmeer - De laatste 2 weken van
het jaar zijn aangebroken en dat betekent bij Van Kouwen de tijd om
plaats te maken voor een nieuwe
voorraad auto’s in de showrooms.
De 5 voor 12 show, zoals Van Kouwen deze opruiming traditioneel
noemt, loopt tot en met 31 december. Op de huidige voorraadauto’s
wordt tijdens de show dubbel zoveel voordeel gegeven, waardoor
de koper gegarandeerd de beste
deal van Nederland heeft. Bovenop
de bestaande aanbiedingen wordt
nog eens een inruilpremie van minimaal 1000 euro weggegeven. Dat
Van Kouwen het groots aanpakt kan
iedereen zien die over de A2 rijdt ter
hoogte van het bedrijventerrein Amsterdam Zuidoost. Bij de Kia vestiging staat sinds afgelopen week de
Giant Kia Picanto, die voorheen bij

de importeur in Breukelen te vinden was. Frank Vaneman, directeur
van Van Kouwen: “Deze Giant Kia
Picanto staat symbool voor het gigantische voordeel in al onze vestigingen en bij alle merken. Het geldt
dus niet alleen voor de Kia Picanto,
die momenteel in de showroom voor
slechts 6.995 euro of 199 euro per
maand via privé lease. Dus dat willen we graag laten zien. Maar wat
denkt u van meer dan 3.700 euro
voordeel op een Opel Corsa, 4.300
euro voordeel op een Alfa Romeo
Giulietta of gaat u liever voor een
Kia Sportage met meer dan 5.000
euro voordeel?!” De Van Kouwen
vestigingen zijn alle dagen, behalve
zondag en de Kerstdagen, geopend.
Meer informatie over de 5 voor 12
show is te vinden op www.vankouwen.nl.

Met Dimitri, Remy en Kid Vicious

Club Liberty presenteert
New Year’s Ball Drop
Aalsmeer - De bal gaat vallen in
Aalsmeer! De onlangs geopende
Club Liberty, een imposante nachtclub gestijld naar New Yorkse maatstaven, gaat ook Oud & Nieuw vieren zoals dat aan de overzijde van
de oceaan wordt gedaan. Het zakken van de bal op Time Square is
al een wereldberoemd fenomeen,
op dinsdag 31 december gaat Nederlands nieuwste club er eveneens iets speciaals van maken. Zo
bezig houdt. Allemaal met de bedoeling het brein te activeren.”
Vrijwilligers
Het inloop en bezoekerscentrum
werkt met heel veel vrijwilligers,
toch er is nog behoefte aan wandel, muzikale, creatieve en beweging vrijwilligers en aan gastvrouwen. “Het is dankbaar en leuk werk,
omdat je andere mensen en jezelf
het gevoel kunt geven dat het leven
waardevol is. Met een goede opvang, hoeft niemand zich meer eenzaam te voelen. Want wie gaat dwalen in gedachten kan thuiskomen
bij het inloopcentrum”, besluit Ellen
haar verhaal.
Janna van Zon

Van links naar rechts: Saskia Zwaan (activitetenbegeleidster), Ellen Millenaar
(coördinator) en gastvrouw Hannie.

versterkt Club Liberty de New Yorkse atmosfeer die al sinds de opening wordt benadrukt. De nachtclub, gebouwd in de TV studio’s van
Aalsmeer, is namelijk volledig uitgedost in de stijl van de metropool,
met speciale decoratie, een groot
podium en een fel verlichte showtrap. Iedereen moet zich hier een
ster voelen, dat is het uitgangspunt
van Club Liberty. De programmering van de club is net zo exclusief,
met steevast de beste dj’s achter de
draaitafels. Dat blijkt ook met Oud
&Nieuw, wanneer niemand minder
dan DJ’s Dimitri, Remy, Marcello en
Kid Vicious te horen zijn -legendarische oudgedienden uit de Nederlandse clubscene, voor de gelegenheid samengebracht op deze unieke plek. Club Liberty presents New
Year’s Eve Ball Drop belooft hiermee
bij voorbaat al een gedenkwaardig
feest te worden.
Oud & Nieuw in stijl, zoals de gloednieuwe club dat voor ogen heeft; de
beste dance artiesten in een theatrale omgeving die in alles het New
Yorkse nachtleven ademt. Tickets
kosten slechts 42,50 per stuk, inclusief binnenlands gedistilleerde drankjes en gratis champagne
om middernacht. Alleen voor mixdrankjes moet worden betaald, deze kosten een consumptiemunt per
stuk. New Year’s Eve Ball Drop in
Club Liberty in Studio’s Aalsmeer
is dinsdag 31 december van 22.30
tot 06.00 uur. Adres: Van Cleeffkade 15. Voor meer informatie: www.
clubliberty.nl

Drie saxofoons
op kerstavond
Leimuiderbrug - Morgen, dinsdag 24 december, vindt in café Ruimzicht (Rooie Kees) aan
de Leimuiderdijk 377 in Leimuiderbrug weer het jaarlijks kerstavondconcert plaats. Hapy Saxmas met onder andere Ruud
de Vries, Wouter Kiers en Boris
van der Lek. Met deze drie tenor saxofonisten kunnen ook dit
jaar weer swingend de kerstdagen gestart worden. Het optreden begint om 22.00 uur en de
toegang is gratis. Voor meer informatie: www.caferuimzicht.nl.
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kinder- en jeugdkrant
Kunstkijkles voor kinderen

Reusachtige, oude beuken
Aalsmeer - De tuin achter het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat biedt uitzicht
op reusachtige beuken van wel 300 jaar oud. Net als de Dorpskerk zijn de
eeuwenoude bomen beschermde Rijksmonumenten. Reden voor Annefie van
Itterzon van Stichting KCA om de bomen tijdens een kunstkijkles samen met
kinderen van dichtbij te bestuderen en vervolgens met pastelkrijt op papier te
tekenen, de resultaten zijn prachtig! En te zien op de Kinderkunstzolder..

Toekomstdromen 7 jarigen
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Toekomstdromen van
7 jarigen zijn te zien op de Kinderkunstzolder in het Oude Raadhuis in
de Dorpsstraat 9. Tijdens de kunstkijkles op school door Annefie van
Itterzon hebben leerlingen van Samen Een hun toekomstdroom aan
papier toevertrouwd.
Het resultaat is een kleurig palet
van beroepen en ‘zoete’ gedach-

tes. Bij de jongens is profvoetballer
de grootste droom, maar piloot worden is toch ook wel heel spannend.
De meiden vonden het moeilijker
om nu al een keuze te moeten maken... Een kijkje gaan nemen is een
aanrader en dit kan tot en met 15
april tijdens de openingstijden van
het Oude Raadhuis iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00
en 17.00 uur.

Knutselen in het Historische en Cruquius museum. Foto: Francis de Bruijn

Extra open, extra activiteiten

Viering kinderkerstfeest
met ‘Het familieportret’

Sporten en andere activiteiten

Aalsmeer - Dinsdagavond 24 december om 18.30 uur wordt met elkaar het kinderkerstfeest gevierd in
de Open Hof kerk in de Ophelialaan.
Het belooft een mooie en gezellige
dienst te worden. De kinderengaan
kijken en luisteren naar de musi-

Aalsmeer - Het nieuwe jaar begint
meteen goed, met een zomerse activiteit voor kinderen uit groep 3 tot
en met 8 van het basisonderwijs.
Op vrijdag 3 januari organiseren de
Binding, Cultuurpunt Aalsmeer en
Sportservice Haarlemmermeer een
te gek evenement in The Beach.
Van 13.00 uur tot 17.00 uur kunnen
in totaal 150 kinderen deelnemen
aan diverse activiteiten tijdens het
NK Indoor Beachvolleybal. Niet alleen aan sportactiviteiten kan deel
genomen worden, maar ook aan
cheerleading, cupcakes maken en
percussie. En tussendoor kan ook
nog gekeken worden naar het NK
Beachvolleybal. Kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8 kunnen deel
nemen aan een mini NK Beachvolleybal. Kinderen uit groep 5 en 6
strijden in teams van 4 om de titel
en kinderen uit de groepen 7 en 8
in tweetallen. Kinderen kunnen zich

Sport- en zwemplezier voor
jong en oud in kerstvakantie

Zomers plezier voor jeugd
in de kerstvakantie
alleen of met een team opgeven.
Het mini NK wordt georganiseerd in
samenwerking met volleybalvereniging Oradi/Omnia. Voor de groepen
3 en 4 wordt een speciaal sportprogramma gemaakt met onder andere
tikspelen, voetbal, handbal, korfbal
en nog veel meer. Naast beachvolleybal zijn er nog meer activiteiten
in het zand, zoals voetbal, korfbal en
rugby. Daarnaast zijn er workshops
met optredens in cheerleading en
percussie. Ook kunnen er cupcakes
gemaakt worden en zijn er knutselactiviteiten. Het belooft een hete middag te worden in het zand en
daar omheen. Er is plaats voor maximaal 150 kinderen, dus wees er snel
bij. Kosten voor een geweldige middag zijn 5 euro per kind bij voorinschrijving, aan de deur wordt 6 euro
per kind gevraagd. Voor meer informatie en inschrijving: www.debinding.nl en klik op agenda.

Knutselen en speurtocht voor jeugd

Gevuld kerstprogramma
in het Zuiderzeemuseum
Streek - Het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen biedt tijdens de kerstvakantie weer een goed gevuld programma voor jong en oud. Maak een
frisse winterwandeling door het buitenmuseum en bekijk de fotopresentatie met indrukwekkende beelden van overstromingen uit het Zuiderzeeverleden. In de kapel staat
een prachtige historisch opgetuigde
kerstboom. Binnen warmen de jongste bezoekers zich op met knutselactiviteiten en gaan ze op zoek naar
de antwoorden van een gezellige en
leerzame speurtocht. Er is voor het
hele gezin van alles te doen en te
ontdekken in het binnen- en buitenmuseum. De tentoonstellingen zijn
leuk en leerzaam zijn voor alle leeftijden en er wordt weer volop geknutseld in het binnenmuseum. Maak
een bijzondere flessenpost voor de
Kerstman of tover een klompje om in
een zeilboot. De knutselplaats is dagelijks tot en met 5 januari (met uitzondering van eerste kerstdag) van
11.00 tot 16.00 uur geopend. Er wordt
een kleine bijdrage gevraagd voor
het knutselmateriaal. Ben je na het
knutselen nog niet moe? Doe dan
een van de speurtochten in het binnen- of buitenmuseum. Deze staan
vol uitdagende en leerzame raadsels,
puzzels en opdrachten.
Wintertentoonstelling
Opa’s, oma’s, vaders en moeders
kunnen zich ondertussen verdiepen in de nieuwste tentoonstelling in
het binnenmuseum, Nederland in 7
overstromingen – de Zuiderzee. Die
laat de onmiskenbare gevolgen van
een watersnoodramp zien. Duizenden mensen die hun huizen moeten
verlaten. Vee dat geëvacueerd wordt.
Dijken die doorbreken en rivieren
die buiten hun oevers treden. Speciaal voor de kerstvakantie is er in
het buitenmuseum een fotopresentatie met uitvergrote ansichtkaarten
en foto’s van indrukwekkende beel-

den van overstromingen uit het Zuiderzeeverleden.Het binnenmuseum
is van 10.00 tot 17.00 uur geopend.
De entree voor het binnenmuseum is
7,25 euro voor volwassenen en 4,35
euro voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar. De wintertentoonstelling is
geopend van 21 december 2013 tot
en met 5 januari 2014 met uitzondering van 1e kerstdag. Het buitenmuseum is open van 10.00 uur tot 16.00
uur. De entree is 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen. Het
Zuiderzeemuseum richt zich op de
cultuur van het voormalige Zuiderzeegebied en het huidige en toekomstige IJsselmeergebied. In het
buitenmuseum staan authentieke
panden uit dorpen rondom de voormalige Zuiderzee. Hier komt jong en
oud in aanraking met de Zuiderzeecultuur. Zo kunnen bezoekers een
touw slaan, op bezoek bij Urker inwoners of mee-eten in het huishouden van 1920. In het binnenmuseum
maken bezoekers kennis met kunst,
cultuur en erfgoed van voor en na
de afsluiting van de Zuiderzee. Ook
is er een schepenhal vol historische
boten. Kenmerkend voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, vormgeving en design. www.zuiderzeemuseum.nl

Aalsmeer - Het personeel van de
ESA organiseert deze kerstvakantie
van alles om het de vakantie vierende kinderen naar de zin te maken.
De diverse activiteiten vinden plaats
in De Waterlelie, De Proosdijhal, De
Bloemhof en De Mikado. In sporthal
de Bloemhof kunnen kinderen vanaf 4 jaar zich heerlijk uitleven tijdens
een waar luchtkussen spektakel op
donderdag 2 januari. Lekker spelen,
springen, klimmen en veel meer! De
sporthal wordt helemaal gevuld met
diverse soorten lucht- en springkussens. De kinderen zijn van harte welkom van 10.00 tot 21.00 uur en
mogen tussendoor naar huis. Vanaf 17.30 uur begint de kinderdisco.
Een dagkaart kost 7 euro per kind
en begeleidende ouders/verzorgers
zijn zelfs helemaal gratis. In de bovenzaal van Bredeschool De Mikado in de Catharina Amalialaan
wordt op dinsdag 24 december een
les Capoeira gegeven van 11.00 tot
12.30 uur voor kinderen vanaf 6 jaar.
Deelname kost 2 euro per persoon
en van tevoren opgeven is niet nodig. Deli Line uit Uithoorn organiseert op dinsdag 24 december een
smaakles voor kinderen vanaf 8 jaar
in de keuken en foyer van De Mikado. Kinderen leren tijdens de les de
verschillende smaken als zoet, zout
en bitter. Ook gaan ze een lekkere
smoothie maken en wordt er een

cal ‘Het familieportret’. Neem gerust
vriendjes, vriendinnetjes, familie of
buren mee. Iedereen is welkom! Na
afloop krijgt iedereen een presentje en wordt nog wat met elkaar gedronken. De ingang is via het kerkplein aan de Ophelialaan.

gezonde muffin gebakken. Deelname aan de smaakles kost 5 euro per
persoon. De smaakles is van 14.00
tot 16.00 uur. Ook in de kerstvakantie is er weer volop gelegenheid om
te komen vrijzwemmen in zwembad De Waterlelie aan de Dreef. Bijna elke dag kunnen de kinderen
komen spelen en zwemmen in het
water met alle speelmaterialen. Alle openingstijden zijn te vinden op
de nieuwe website. Alle zwemlessen
gaan niet door in de periode van 23
december tot en met 1 januari. Er
zijn wel extra kerstvakantielessen,
waar kinderen voor ingeschreven
zijn. Wellicht zijn er nog enkele plekjes vrij. Hiervoor kan gebeld worden
naar de receptie van heet zwembad.
Het zwembad biedt ook sportief plezier voor volwassenen in de kerstvakantie. Er kan deelgenomen worden aan Aquajoggen op maandag
30 december van 19.30 tot 20.15 uur
en op vrijdag 3 januari van 9.15 tot
10.00 uur. Er is Swim en Fit op donderdag 2 januari van 19.45 tot 20.30
uur. Ook wordt er op 30 december
Aquarobics gegeven van 20.15 tot
20.45 uur. Zwembad De Waterlelie
is gesloten op 25 en 26 december
en op 1 januari. Op 24 en 31 december is het bad vanaf 18.00 gesloten. Voor meer informatie over alle
openingstijden en activiteiten: www.
esa-aalsmeer.nl of 0297-322022.

Kerst in Historisch Museum
en Museum De Cruquius
Haarlemmermeer - In Historisch
Museum Haarlemmermeer en Museum De Cruquius zijn deze kerstvakantie voor jong en oud extra activiteiten. In Cruquius zijn stoompractica en speurtochten voor kinderen
en de tentoonstelling Cruquius op
het Doek. In het Historisch Museum Haarlemmermeer kan er worden
geknutseld, oud Hollandsche spellen worden gespeeld en zijn twee
tentoonstellingen te bekijken. Beiden musea zijn extra geopend in de
vakantie. Met 1 kaartje kunnen beide musea bezocht worden. Historisch Museum Haarlemmermeer is
van 21 december tot 5 januari doordeweeks en in het weekend geopend van 13.00 tot 17.00 uur, behalve op 25 en 26 december en 1 januari. Museum De Cruquius is deze
vakantie doordeweeks geopend van
10.00 tot 17.00 en in het weekend
van 11.00 tot 17.00 uur behalve op
24, 25 en 26 december en 1 januari.
In de kerstvakantie wordt er op verschillende middagen een stoompracticum georganiseerd voor kinderen vanaf 6 jaar. Ook (groot)ouders die met stoommachientjes aan
de slag willen, mogen zich in De
Cruquius weer kind voelen. De activiteit wordt begeleid door deskundige medewerkers. Verder is in Museum De Cruquius de tentoonstelling ‘Cruquius op het Doek’ te bewonderen. Deze bestaat uit in-

zendingen van creatieve Cruquius
fans. Op de zondagen kunnen bezoekers de naamgever van het museum, Nicolaus Cruquius, tot leven
zien komen tijdens een voorstelling van Living History ‘Sabotage
op De Cruquius’. Het idee is dat via
een verhaal over Nicolaus Cruquius
(1678-1754), landmeter en waterbouwkundig plannenmaker, het publiek door het museum heen wordt
geleid. Voor de reguliere toegangsprijs kunnen bezoekers met deze
speciale rondleidingen meelopen
om 13.00 en om 14.30 uur. In Historisch Museum Haarlemmermeer
kunnen kinderen ‘kerstknutselen’:
kleurplaten kleuren en eigen knutselwerkjes maken en na afloop mogen ze een kleinigheidje grabbelen
uit de grabbelton. Ook kunt u samen oud Hollandsche spellen spelen, zoals sjoelen, ringwerpen en
memory. Verder is het museum aangekleed met kerststallen en zijn er
nog twee tentoonstellingen te bewonderen. De tentoonstelling van
schilder Thijs Postma is een aanrader voor liefhebbers van schilderkunst, vliegtuigen, maar ook van expressieve kunst. De tentoonstelling
‘Meer boven Water’ laat 500 jaar geschiedenis van het water in Haarlemmermeer zien. De musea zijn
online te vinden via www.historischmuseum-haarlemmermeer.nl
en
www.museumdecruquius.nl.

Bollen voor vrolijke lente
Aalsmeer - Door een gift van bloembollen door de gemeente in samenwerking met wijkraad Stommeer hebben de jongens en meiden van BSO
De Dolfijn bollen geplant, zodat er van het voorjaar een vrolijke bloemenzee is in de wijk! Met een schop en een zak bollen hebben de kinderen veel
lol gehad en een leuke middag beleeft. Frans Huijbrechts kwam nog even
langs namens de wijkraad.
Bent u benieuwd naar het resultaat? Kom dan zeker in het voorjaar langs in
de Baccarastraat bij Solidoe De Dolfijn!

Geschiedenis kerstboom en midwinterfeest

Kerstvakantie op Muiderslot
Streek - Van 21 december tot en
met 5 januari vertellen gidsen op
het Muiderslot de geschiedenis van
de kerstboom aan de hand van fraai
versierde bomen in de museumzalen; van historisch correct tot moderne bling. Kerstbomen horen eigenlijk niet thuis in het kasteel. In
de Gouden Eeuw, toen de dichter
P.C. Hooft het slot bewoonde, was
het niet gebruikelijk om kerstbomen
in huis te zetten. De wortels van de
huidige traditie voeren echter wel
terug tot ver in de vroege Middeleeuwen. Een goede reden om aan
de hand van prachtig versierde bomen uit de doeken te doen, hoe de
wonderlijke geschiedenis van de
kerstboom in elkaar steekt. De gidsen vertellen in de rondleiding het
verhaal van de oorsprong, ontwikkeling en symboliek van de kerstboom en de versieringen: van de
piek, de vogeltjes en de trompetjes
tot de eetbare kransjes.
Op 28 en 29 december brengen de
ridders van Zwaard en Steen het
kasteel tot leven. Voor het kasteel
komen bezoekers al een Middeleeuwse herder met zijn schapen tegen. In de Torenroute zijn de Middeleeuwse bewoners druk met de
voorbereidingen voor het midwinterfeest. Hierbij hebben ze hulp nodig van bezoekers. De harnassen

moeten gepoetst en de feestkleding van de jonkvrouwen gemaakt.
In de kapel worden meerdere keren per dag Middeleeuwse poppenkastvoorstellingen gegeven. Op het
slotplein kunnen bezoekers de smid
helpen smeden, kaarsen maken en
proeven van de pruttelende honingdrank om de winterkou te verjagen.
Een unieke reis terug in de tijd. In
de Taveerne wordt warme chocolademelk en Glühwein geserveerd.
Het Muiderslot is van maandag tot
zondag geopend van 12.00 tot 17.00
uur. Kassa sluit om 16.30 uur. Op 25
en 31 december en 1 januari gesloten. Voor deze kerstperiode gelden
reguliere toegangsprijzen. Informatie: www.muiderslot.nl

Kinderkerstfeest in Oosterkerk
Aalsmeer - Het is inmiddels
een traditie, het kinderkerstfeest
op kerstavond in de Oosterkerk.
Kom kijken naar de voorstelling
‘UitZicht op Kerst’ verzorgd door
Poppentheater Arcanta. En zing
mee met de liedjes. Na afloop is
er chocolademelk, limonade en
iets lekkers! Alle kinderen worden
van harte uitgenodigd om hierbij

aanwezig te zijn en neem vader,
moeder, opa, oma, vriendjes en
vriendinnetjes gerust mee.
Het kinderkerstfeest op dinsdag
24 december begint om 18.30
uur. De kerk aan de Oosteinderweg 269 is open vanaf 18.00 uur.
Er is oppas voor kinderen t/m 3
jaar.
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Twirlteam van SV Omnia
Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 14 en zondag 15 december vonden de Runner-up Nederlandse Kampioenschappen Twirl plaats in Topsportcentrum Almere. SV Omnia 2000
was daar vertegenwoordigd met 5
solisten en 2 teams. De eerste wedstrijd dag begon voor Rachel en
Maureen met het onderdeel 1-baton. Rachel kwam uit in de categorie juvenile runner up. Ze twirlde goed maar door iets meer drops
dan zij gewend was werd ze helaas
9e. In de categorie preteen runner
up kwam Maureen op de vloer. Ze
draaide met een goede speed en
maar 2 drops, ze werd 10e. Het volgende onderdeel van het programma was Rhythmic twirl. Als eerste
was Rachel aan de beurt in de categorie juvenile runner-up. Zij twirlde op muziek van Betty Boob en liet
een keurige routine zien en straalde in haar rode jurkje. Dit werd beloond met een 3e plaats, dus op het
podium voor een bronzen medaille. Hierna betrad Tara de wedstrijdvloer in de categorie peewee runner-up. In haar blauw groene pakje en veertjes bracht ze, met een
stralende lach, een leuke, goed lopende show op vrolijke muziek uit
de film Rio. Door de enorme sterke
tegenstanders haalde Tara ook helaas geen podiumplaats, ze werd
7e. Door plaatsing in de voorronde hadden Maureen en Julia zich
bij de beste 15 geplaatst in de categorie preteen runner-up. Maureen
twirlde een prima routine op de muziek met als thema Super Woman.
Ze zette een sterke performance
neer en had maar twee drops. Julia twirlde haar routine op de muziek
If my friends could see me now. Ze
straalde in haar rood/zwarte glitter

jurkje en werkte alles perfect af en
had maar weinig drops. Maureen’s
presentatie was goed voor een 3e
plaats en ze mocht op het podium
het brons in ontvangst nemen. Julia werd uiteindelijk 12e, toch weer
3 plaatsen gestegen na de voorrondes! Het laatste onderdeel was
small team dance met Alicia, Eefke,
Maureen, Nikkie, Sabine, Suzanne,
Yasmine en Yosra, ze kwamen uit
in de categorie junior runner-up. Zij
twirlden een mooie show op muziek
uit de show Kooza van Cirque du
Soleil. Het was een pittige categorie met maar liefst 12 tegenstanders.
Het lukte ze helaas niet een podiumplaats te behalen, ze werden negende. Zondag moest Eefke alweer
vroeg aantreden met het onderdeel
2-baton in de categorie junior runner-up. Na het intrainen kreeg Eefke een motiverende peptalk van
trainster Maaike, dit om de zenuwen te bedwingen, waarna zij een
mooie en rustige routine liet zien
met maar 3 drops. Uiteindelijk haalde Eefke net geen podium plaats
en werd 4e. Bij het laatste optreden
van de leden van SV Omnia kwam
het seniorenteam met Alicia, Eefke,
Nikkie, Sabine, Suzanne en Yosra
op de vloer bij het onderdeel small
team twirling runner-up. Dit is een
routine op verplichte muziek. Zij lieten een mooie show zien, zeer gelijk,
strakke lijnen en met maar 3 drops.
Trainster Valerie was zeer tevreden
en trots op haar meiden. De concurrentie was, net als zaterdag, weer
groot met maar liefst 7 tegenstanders maar werd beloond met goud!
Dit betekent Nederlands Kampioen
in de categorie small team twirling
senior runner-up. De twirlsters namen allen hun medaille met trots in

Zaalvoetbalcompetitie

Top ZABO ongewijzigd!

Het Nederlands Kampioen small team twirling senior runner-up. Achter v.l.n.r.
Yosra, Alicia, Suzanne en Nikkie, voor Sabine (links) en Eef.
ontvangst! Een prachtige afsluiting
van het Runner-up Kampioenschap
2013. Al met al een zeer geslaagd
weekend met 8 optredens van SV
Omnia 2000 waarbij 1 keer goud en
2 keer brons behaald werd.
In het weekend van 18 en 19 januari
zal het Nederlands Kampioenschap
twirl plaatsvinden in Sporthallen
Zuid te Amsterdam. Hierbij zijn de
intermediate en de kampioensklasse aan de beurt om te strijden voor

de titel Nederlands Kampioen Twirl
in verschillende onderdelen en leeftijdscategorieën. Deze dagen zal
er ook gestreden worden voor een
plaats bij de Europees Kampioenschap in april 2014 in België.
Voor meer informatie over twirlen
kan contact opgenomen worden
met de Productgroep Coördinatoren
Sandra Kok of Linda Nederstigt per
e-mail twirlen@svomnia.nl of het
sportpunt van SV Omnia 2000 via email sportpunt@svomnia.nl.

Aalsmeer - In de kop van de ZABO
ranglijst is er na afgelopen weekend niets veranderd. De bovenste vier ploegen van de stand wonnen tijdens de laatste speelronde
hun competitiewedstrijd. Speelronde 7 vond plaats in hal 2 van sporthal de Bloemhof op zaterdag 14 december en de vijf wedstrijden werden gearbitreerd door de scheidsrechters Verlaan, Piet Ross en Natasja van Loon. De openingswedstrijd ging tussen La Furia Roja en
Polonia Aalsmeer en werd gewonnen door La Furia Roja met 7-2. Vervolgens trad Heemhorst Watersport
aan en deze ploeg kreeg een nederlaag toebedeeld. Geen schande
want de tegenstander was lijstaanvoerder Schijf Grondboringen. Einduitslag 1-4. De derde wedstrijd was
de ontmoeting tussen Amsec Beveiliging en LEMO. Deze zaalvoetbal partij eindigde met de cijfers van
3-7 in het voordeel van LEMO. Tegen de klok van 21.00 uur zag het
publiek de aftrap van VVZS tegen
Holex. Bij rust leidde mede-koploper VVZS ruim met 4-1. Toch zou
het spannend worden. Na een benutte strafschop (4-2) viel kort hierna de 5-2. Holex toonde veerkracht
en wist driemaal op rij te scoren. Het
team bracht vier minuten voor het
einde de stand in evenwicht: 5-5.
VVZS mocht als titelkandidaat geen
punten verspelen en wilde een over-

winning boeken. Twee minuten tijd
scoorde zij 6-5 en in de slotminuten produceerde de ploeg nog twee
goals. Einduitslag 8-5 voor VVZS.
Het laatste duel van speelronde 7
ging tussen Lemo Gaat Los en Piller Sport. Anders dan de ruststand
doet vermoeden had Piller Sport tijdens de eerste helft veelvuldig balbezit. De Kudelstaarters toonden
aanvallend spel maar bleken niet in
staat om aanvallen af te ronden. Lemo Gaat los wist wel doelpunten te
maken. Onder aanvoering van routinier Hans Wessels speelde de ploeg
compact en leidde bij rust met 0-4.
In de tweede helft kwam Piller Sport
terug in de wedstrijd. Met nog acht
minuten speeltijd gaf het scorebord
2-4 aan. In de slotfase ging de doelman van Piller Sport op jacht naar
de gelijkmaker meevoetballen. Het
doel was leeg en Hans Wessels bekroonde zijn goede spel met een afstandsschot vanaf eigen helft en liet
2-5 aantekenen. In de slotminuut
bepaalde Joey Resoort (met zijn
derde treffer) de eindstand op 2-6
in het voordeel van Lemo Gaat Los.
Huidige stand: Schijf Grondboringen 7-19, VVZS 7-19, LEMO 7-15,
La Furia Roja 7-13, Piller Sport 7-8,
Heemhorst Watersport 7-7, Holex
7-7, Polonia Aalsmeer 7-6, Lemo
Gaat Los 7-4, Amsec Beveiliging 7-3.
De achtste speelronde volgt op 18
januari in De Bloemhof.

Een fragment uit de ‘zaalvoetbalpot’ Holex tegen VVZS.

Start het nieuwe jaar sportief

Hardloopclinic bij AVA
Aalsmeer - Aan het begin van het
nieuwe jaar organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer een 9 weken durende hardloopclinic. Vanaf zaterdag 11 januari begint er een serie
trainingen voor zowel de startende
als meer gevorderde hardloper. Wekelijks wordt 1,5 uur getraind onder
leiding van ervaren trainers. Daarnaast worden de deelnemers onder
andere voorzien van een trainingsschema en ze leren van alles over
diverse onderwerpen die met hardlopen te maken hebben, zoals techniek, schoenen en kleding, voeding
en afvallen, trainen met een schema, blessures en blessurepreventie. Voor de beginnende hardlopers hebben de trainingen het karakter van Start to Run waarbij er
van nul af aan wordt toegewerkt
naar 5 kilometer hardlopen. De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. De meer geoefende
hardlopers worden tijdens de clinics
voorbereid op 10 kilometer hardlopen. Hierbij wordt er onder andere
aandacht besteed aan het verbeteren van de looptechniek, snelheid
en specifieke wedstrijdvoorbereiding. Na afloop van deze clinic kunnen de deelnemers, als ze dat willen, gratis deelnemen aan de Westeinderloop. Deze wedstrijd over 1,
5 of 10 kilometer wordt op zondag
16 maart georganiseerd door Atle-

tiek Vereniging Aalsmeer in samenwerking met de Westeinder Adviesgroep. Gezamenlijk trainen voor één
doel wordt altijd als gezellig, inspirerend en motiverend ervaren. En
bovendien: met de juiste begeleiding en ‘een stok achter de deur’ ga
je zeker je doel halen! De trainingen vinden plaats op en rondom de
atletiekbaan aan de Sportlaan. De
eerste training is op zaterdagochtend 11 januari van 10.30 tot 12.00
uur. De kosten bedragen 35 euro
per deelnemer. Aanmelden kan tot
5 januari bij Marjan van Ginkel via
email: marjan.vg@hetnet.nl of telefonisch: 06-12204492.

Topvolleybal in The Beach
Erwtensoep en chocolademelk staan klaar

Nieuwjaarsduik Oosterbad
Aalsmeer - Traditiegetrouw vindt
op de eerste dag van het nieuwe
jaar de Nieuwjaarsduik plaats in het
gezellige Oosterbad aan de Mer.
Jac. Takkade 1. Het Oosterbad is
een officiële Unox-locatie en opent
op woensdag 1 januari haar deuren om, zoals ieder jaar, veel dappere duikers het eerste contact met
het frisse water te laten maken. Van
oudsher ontmoeten jong en oud elkaar op de eerste dag van het jaar
in Aalsmeers mooie natuurzwembad om elkaar het beste te wensen voor het komende jaar. Ook deze keer zal het weer een gezellig
evenement worden. De deuren van

het bad gaan open om 13.30 uur
waarna er een warming-up plaatsvindt. Om 14.00 uur zal het sein worden gegeven en mogen alle deelnemers te water gaan. Iedere deelnemer ontvangt een Unox-muts en er
staat uiteraard weer warme erwtensoep en chocolademelk klaar.
Het Oosterbad is een natuurzwembad in oppervlaktewater van Akwaliteit dat al bestaat sinds 1928.
Zwemactiviteiten vinden plaats
onder toezicht van professionele leiding. Adres is Mr Jac. Takkade 1. Meer informatie op de website: www.hetoosterbad.nl

Kerstloop door het Bos

Kerstwedstrijd bij Target
Kudelstaart - Zoals ieder jaar werd
bij handboogvereniging Target op
donderdag 19 december een kerstwedstrijd verschoten. De kantine
was door enkele leden in de kerststemming gebracht waardoor het
er allemaal nog wat gezelliger op
werd. Geschoten werd er in teams
van drie leden die willekeurig waren
samengesteld. De gedachte bij deze selectie is dat nieuwelingen gemengd worden met de bestaande
leden wat de onderlinge band ten
goede komt. Omdat de kerstwedstrijd een funwedstrijd is werd er
geschoten op zelf gemaakte blazoenen met kerstmotieven waarbij verschillende details punten op konden leveren. Dit leverde vaak hilarische situaties op. Het winnende
team ging huiswaarts met wat lek-

Van 3 tot en met 5 januari

kere versnaperingen voor onder de
kerstboom. Meer weten over de ins
en outs van HBV Target? Kijk dan op
www.hbvtarget.nl.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De eerste soosmiddag
van de OVAK in het nieuwe jaar is
op woensdag 8 januari vanaf 14.00
uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 18
december is gewonnen door Wil ter
Horst met 5906 punten, ge volgd
door Anton van de Polder met 5757
punten en op drie is Engeltje Jongkind geëindigd met 5250 punten.

Amstelveen - De sportverenigingen RODA ’23 en AV Startbaan organiseren dit jaar voor de negentiende keer een Kerstloop door het
Amsterdamse Bos. Op zondag 29
december gaat de Kerstloop van
start bij het sportcomplex van RODA ‘23 aan de Noorddammerweg
te Amstelveen. Er zijn drie afstanden door het Amsterdamse Bos uitgezet: een parcours van 2,5, 5 en 10
kilometer. Om 11.00 uur wordt het
startschot gelost op de Noorddammerweg, waar ook het RODA-complex gevestigd is. Er is hier voldoende parkeergelegenheid, ruimten om
te douchen en om te kleden. In de
sportkantine kunnen de deelnemers
zich vanaf 9.00 uur ’s morgens inschrijven. Het is ook mogelijk via internet (www.inschrijven.nl) voor-

af in te schrijven. Voor alle deelnemers ligt na afloop een herrinnering
te wachten. Voor de snelste lopers
zijn er weer bekers en geldprijzen
beschikbaar. Daarnaast is elk startnummer tevens lotnummer in een
loterij, waarmee tal van leuke prijzen zijn te winnen.
Alle deelnemers kunnen dezelfde
dag nog op internet (via www.uitslagen.nl) hun prestaties terugvinden. Net als voorgaande jaren zal
ook de verzorging en begeleiding
en de tijdsregistratie optimaal zijn.
De marathongroep van de AV Startbaan staat daar borg voor. Van de
kant van RODA ’23 is er alle inzet
om het de deelnemers zo goed mogelijk naar de zin te maken. Kijk voor
meer informatie op www.kerstloopamstelveen.nl.

Speelavond bij Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 6 januari houdt buurtvereniging Allen Weerbaar haar eerste speelavond in het nieuwe jaar. Er wordt
gekaart in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat vanaf 20.00 uur.
De zaal gaat om 19.30 uur open
voor koffie of thee en inschrijving.
Het klaverjassen op 16 december is gewonnen door mevrouw T.

van der Maden met 5620 punten,
op twee de heer N. Bekkers met
5393 punten en op drie is de heer
Th. Wahlen geëindigd met 5290
punten. De poedelprijs is uitgereikt aan de heer K. Meekel. Bij
het jokeren is de hoogste eer behaald door mevrouw L. Schuit.
De troostprijs mocht mevrouw J.
de Vries mee naar huis nemen.

Aalsmeer - Zweefduiken met opspattend zand, keiharde smashes
en ‘blocks’ van internationale klasse; begin januari is het in Aalsmeer
allemaal te zien tijdens het Nederlands Kampioenschap Beachvolleybal Indoor. Voor het tweede jaar
op rij organiseert indoorsportcentrum The Beach dit evenement in
samenwerking met de volleybalbond. De gehele Nederlandse volleybaltop is aanwezig.Het toernooi
vindt plaats van 3 tot en met 5 januari in het voormalige veilingcomplex
aan de Oosteinderweg 247a. Met de
deelname van vrouwelijke en man-

nelijke topspelers en een entertainmentprogramma dat onder meer
bestaat uit danseressen tijdens de
wedstrijden belooft het NK Indoor
weer een lust voor het oog te worden. Bij zowel de dames als de heren zijn twaalf teams rechtstreeks
geplaatst voor het hoofdtoernooi en
hebben vier teams zich via het kwalificatietoernooi van afgelopen zondag 22 december geplaatst. Toeschouwers zijn van harte welkom,
de entree op vrijdag 3 en zaterdag 4
januari bedraagt 2 euro en op zondag 5 januari 5 euro. Kinderen mogen gratis naar binnen.

Oud-leden ook welkom

Kanovereniging Waterwolf
opent feestjaar met reünie
Haarlemmermeer - Kano Vereniging Waterwolf nodigt alle huidige
en oud-leden uit foto’s beschikbaar
te stellen uit haar 20-jarig verleden.
Én natuurlijk voor de reünie op zaterdag 4 januari in de kantine. Alle
foto’s komen in de kantine te hangen op een tijdlijn, en bieden zo ongetwijfeld aanleiding tot het samen
ophalen van herinneringen. Helaas
heeft de vereniging geen contactgegevens meer van alle oud-leden.
Dus hoopt ze dat iedereen de oproep willen doorgeven. Wel is bekend dat leden niet alleen uit de
Haarlemmermeer kwamen, maar
ook onder andere uit Aalsmeer. Met
de reünie opent de vereniging een
jaar vol feest. Voorzitter Jacinta Stel-

tenpool: “Feest vieren wij natuurlijk
vooral in onze kano’s. In het zwembad, in de sloten en vaarten van onze polder, in wild water of op zee
– als we maar kunnen varen.“ Iedereen is welkom om mee te komen feesten. Ook zal de vereniging
van de party zijn bij de opening van
het Sportcomplex Koning Willem
Alexander en op de Sportfair. De
vaartochten van de vereniging zullen zoveel mogelijk een feestelijk
tintje krijgen, tot en met de Halloweentocht met barbecue aan het
einde van het seizoen. Meer informatie staat op www.kvwaterwolf.nl.
Daar kunnen oud-leden ook zichzelf
en hun foto’s aanmelden voor de reunie. Zegt het voort!

Maand gratis lessen ‘Meer
bewegen voor ouderen’
Kudelstaart - In januari kunnen
ouderen de gehele maand gratis
mee doen aan Meer Bewegen voor
Ouderen in de Proosdijhal.
De lessen ziijn wekelijks op maandagmiddag om 12.30, 13.30 of 14.30
uur en worden gegeven door een
professionele docent. De kosten
voor totaal 21 lessen bedragen 30
euro, normaal tarief is 80 euro voor
een geheel seizoen. Heeft u al goede voornemens gemaakt voor het
nieuwe jaar? Vita helpt u een handje om in beweging te komen! Bewe-

ging is goed voor de gezondheid en
zeker als je ouder wordt. Daarnaast
is het erg gezellig om in groepsverband te sporten.
In januari 2014 kunt u de gehele
maand gratis mee doen aan Meer
Bewegen voor Ouderen in de Proosdijhal. Weet u nog meer mensen in
uw omgeving die graag mee willen
doen? Kom gerust samen. Meer info of opgeven? Bel Vita-coördinator
Marjolein van Dijk via 0297-323138.
In week 52 en week 1 overigens beperkt telefonisch bereikbaar wegens de feestdagen.

