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Uitnodiging nieUwjaarsreceptie 
maandag 5 janUari 2015 20.00 UUr 

Het college van B&W van de gemeente Aalsmeer nodigt alle inwoners 
en relaties uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari 
vanaf 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

Na de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
kunt u elkaar in informele sfeer en onder het genot van een hapje en 
een drankje een gelukkig nieuwjaar toewensen. Met muziek van het 
Aalsmeers Saxofoonkwartet en de jongerenband Dynamic Gentlemen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt een maquette van de Watertoren onthuld.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

ADVERTEREN?
IN DE

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

G-STAR/GEISHA/JACK&JONES/ONLY/PALL MALL/VILA/KULTIVATE/LTB 
VERO MODA/PUREWHITE/CARS/PETROL/NAME IT/PIECES/WRANGLER

zATERDAG 27, MAANDAG 29
DINSDAG 30 EN WOENSDAG 31/12

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN fASHION | WWW.BIGL.NL
zIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M zATERDAG | TEL: 0297 321177

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Geen krant?
0297-581698

Geen krant?
0297-581698

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

Motie van afkeuring voor wethouder Van der Hoeven

Meerderheid raad voor extra 
krediet voetbalcomplex
Aalsmeer - Een motie van afkeu-
ring heeft wethouder Gertjan van 
der Hoeven afgelopen donderdag 18 
december tijdens de raadsvergade-
ring gekregen van PACT en de VVD. 
De partijen vonden de overschrij-
ding van het budget voor de nieu-
we accommodatie van voetbalver-
eniging FC Aalsmeer te gortig. Een 
extra krediet van 265.000 euro werd 
gevraagd door het college aan de 
raad om een nieuwe kantine te kun-
nen bouwen, evenals twaalf nieuwe 
kleedkamers en renovatie van de 
bestaande twaalf kleedkamers. Dit 
bedrag komt nog eens bij de reeds 
gedane investering van 750.000 eu-
ro. Een overschrijding van het bud-
get dus met 36 procent. Geen klein 
meerbedrag en dit stoorde de bei-
de partijen. De VVD bleef reëel. De 
fractie voelde zich voor het blok ge-
zet, maar wilde het verlies wel ne-
men. “Soms zit het tegen, oppakken 
maar en doen wat nodig is”, aldus 
Jan Bouwmeester in een reactie. Hij 
zei dat zijn partij akkoord zou gaan, 
wel knarsentandend en met een ge-
forceerde glimlach. Fractievoorzitter 
Ronald Fransen van PACT ging ver-
der. Hij vond deze verhoging voor 

douches, zoals hij zei, veel geld en 
niet goed te praten ten opzichte 
van de zorg waar de situatie schrij-
nend is en ouderen soms maar eens 
per week mogen douchen. Maar de 
fractie was vooral verbolgen over 
het feit dat de wethouder de indruk 
had gewekt wel binnen het budget 
te kunnen blijven. 

“De toezegging van rondom is geen 
36 procent verhoging”, aldus Fran-
sen en de informatie over de voort-
gang vanuit het college vond hij 
slecht. Wethouder Van der Hoe-
ven voelde de aantijging (motie van 
wantrouwen) als een persoonlijke 
aanval en zijn fractie gaf hem hier-
in gelijk. In zijn betoog over de uit-
leg waarom meer geld nodig is, gaf 
Fransen aan te willen reageren en 
voorzitter Vonk stemde hiermee in. 
En dit was tegen het zere been van 
René Martijn van AB. Schandelijk, 
vond hij. De wethouder moet zijn 
verdediging kunnen voltooien. Vol-
gens voorzitter Vonk is in het pre-
sidium met elkaar afgesproken dat 
‘inbreken’ mogelijk moet zijn, even-
als dat raadsleden elkaar tot orde 
moeten kunnen roepen. En dat deed 

Wilma Alink van PACT. “Meneer 
Martijn gaat buiten het boekje.” De 
AB-man werd hier niet rustiger van. 
Sterker nog, hij werd boos, raakte 
fors geïrriteerd. Het werd romme-
lig en rumoerig. Voor voorzitter Vonk 
zat er niets anders op om met een 
schorsing de rust terug te brengen. 
René Martijn kwam niet meer terug. 
Het eerste woord na deze tien mi-
nuten was weer aan wethouder Van 
der Hoeven die nogmaals het verlo-
pen proces verwoordde. PACT was 
niet te overtuigen, bleef kritisch en 
stemde uiteindelijk, op Rik Rolleman 
na, tegen het voorstel. De andere 
fracties hebben goedkeuring gege-
ven en dus kan, dankzij deze over-
grote meerderheid toch in januari 
aangevangen worden met bouw en 
verbouw op het sportcomplex aan 
de Beethovenlaan. Voorzitter Nies-
sing van de gefuseerde voetbalver-
eniging zei te hopen dat in augus-
tus de werkzaamheden gereed zijn, 
zodat het nieuwe seizoen gestart 
kan worden op het ‘nieuwe’ com-
plex met overigens ook twee kunst-
grasvelden. 

Vervolg elders in deze krant.

Schorsing bij de behandeling van het extra krediet voor FC Aalsmeer. Gevolg een lege raadzaal. 

Laatste krant dit jaar ook 
eerder in de brievenbus!
Aalsmeer - Vandaag, dinsdag 23 
december, de een na laatste Nieu-
we Meerbode van 2014 in de brie-
venbussen in de gemeente. Geno-
ten kan worden van deze gezelli-
ge kerstkrant met natuurlijk een 
kerstverhaal, speciale interviews 
en natuurlijk ‘gewoon’ heel veel di-
vers nieuws. 
Volgende week dinsdag 30 decem-
ber verschijnt dan echt de laat-
ste krant van dit jaar. Onder ande-
re met terugblikken, wensen, leuke 
aanbiedingen van winkels en be-
drijven en natuurlijk ook weer di-
vers nieuws. Het eerder in de bus 
hebben, betekent voor alle mede-
werkers ook eerder aan de slag 
om de krant te kunnen maken. 
Ook alle aanleveraars van verha-
len en advertenties dienen eerder 
in de pen te klimmen om nog een 
plaatsje te krijgen in deze laatste 

krant van 2014. Aanleveren kan 
tot uiterlijk maandag 29 decem-
ber 12.00 uur. Het liefst natuur-

lijk eerder, maar alles wat maan-
dagmorgen vroeg nog in de com-
puter springt, wordt meegenomen. 
Bijdragen voor de redactie kun-
nen gestuurd worden naar redac-
tieaalsmeer@meerbode.nl en voor 
advertenties kan contact opgeno-
men worden via 0297-341900 of 
verkoopaalsmeer@meerbode.nl. 
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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 Haarlemmer-
meer, 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. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
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

AlArMnuMMer 112
www.112.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 Kudelstaart, 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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.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. 

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Vermist.   
- Uiterweg: Rode kater met witte buik, bef en sokjes. Is 7 jaar oud en 

heet Tommy.
- Kudelstaartseweg: Rood-witte kater van 3 jaar oud. Heet Diesel.
- Robend: Hoendervogel. Bruin, pop. Hoendervogel. Wit-grijs, pop.

Gevonden:
- Madame Curiestraat: Zwart-witte kat. Heeft witte borst en 4 witte po-

ten. Heeft witte streep over de neus.

In Ziekenhuis Amstelland
1000e baby geboren
Amstelland - Afgelopen woens-
dag 17 december om precies 
16.31 uur is op de afdeling Ver-
loskunde van Ziekenhuis Amstel-
land de 1000e baby van 2014 ge-
boren. Niet alleen voor de kersver-
se moeder van de kleine Jeremy-
Daniël, maar ook voor Ziekenhuis 
Amstelland een feestelijk moment. 
De moeder van Jeremy-Daniël is 
dolgelukkig met de geboorte van 
haar eerste kind. 

Ze werd nog dezelfde avond ge-
feliciteerd door de Raad van Be-
stuur van het ziekenhuis met een 
mooie bos bloemen. Ook arts-as-
sistent Odette en verpleegkundige 
Fatima, die bij de bevalling aan-
wezig waren, kregen de hartelij-
ke felicitaties. Sinds kort is het 
voor een partner of familielid mo-
gelijk om – tegen vergoeding - bij 
de kraamvrouw en het pasgebo-
ren kind te overnachten. Ook zijn 

in Ziekenhuis Amstelland drie zo-
genaamde Moeder Kind Kamers 
beschikbaar. Als moeder en kind 
na de geboorte allebei ziekenhuis-
zorg nodig hebben, is het in som-
mige gevallen mogelijk om samen 
op een kamer te slapen, te wor-
den behandeld en verpleegd. Zo-
ver kwam het voor Jeremy-Dani-
el en zijn moeder niet. Zij gingen 
nog dezelfde avond kerngezond 
naar huis. 

Op de afdeling Verloskunde is de 
1000e baby van het jaar gevierd 
met een hele lekkere, mooie taart 
– aldus de medewerkers op de af-
deling. Voor deze speciale gele-
genheid gemaakt bij de plaatselij-
ke banketbakker. Meer weten over 
bevallen in Ziekenhuis Amstelland? 
Elke maand organiseert de afdeling 
Verloskunde een bijeenkomst waar 
toekomstige ouders worden voor-
bereid op bevallen in het zieken-

Lid Raad van Bestuur drs. J.C. Broertjes feliciteert arts-assistent Odette en 
de kersverse moeder met de geboorte van Jeremy-Daniël, de 1000e baby 
die in 2014 in Ziekenhuis Amstelland geboren is.

Oud Papier 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 27 decem-
ber komen de leden van Drumfan-
fare Melomanie en HBV Target weer 
het oud papier ophalen. 

De lopers hopen natuurlijk weer op 
uw medewerking door het papier in 
tilbare dozen aan de rand van de 
weg te plaatsen. De opbrengst van 
het oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen.  
De eerstvolgende ophaalronde is op 
31 januari.

Helemaal vol zat de St. Jankerk afgelopen zondag 21 december voor het jaar-
lijkse kerstconcert. Er werden kerstliederen gezongen en gedichten voorge-
dragen. Medewerking verleenden kinderkoor de Mirakeltjes, gemengd koor 
Cum Ecclesia, kerkkoor The Bridges uit De Kwakel en muziekvereniging Flo-
ra. Foto: www.kicksfotos.nl.  

Kerststal in St. Jan kerk
Kudelstaart - Op Eerste en Twee-
de Kerstdag en op nieuwjaarsdag 
is van St. Jan Geboorte kerk aan 
de  Kudelstaartseweg overdag ge-
opend, zodat u met kinderen en/
of kleinkinderen de mooie kerst-
stal kunt bewonderen en geluisterd 
kan worden naar de kerstmuziek die 
in de kerk wordt gedraaid en extra 
mooi tot zijn recht komt. Tevens is 
er de mogelijkheid een kaarsje aan 
te steken bij de stal en kunt u zich 
door het knikengeltje laten bedan-

ken als u daar een kleine gave in 
doet. Tegen de schemering gaat de 
kerk weer dicht!

Kerstvieringen met kinderen 
Ook dit jaar wordt in de kerk van 
St. Jan het kindje in de kribbe wor-
den neergelegd tijdens de kerst-
vieringen op woensdag 24 decem-
ber. Er worden twee kerstvieringen 
met kinderen gehouden. Om 17.00 
uur is de eerste kerstavondviering, 
die gericht is op peuters en kleuters 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Woensdag kerstnachtdienst om 
21u. Spreker Martijn Piet. Zondag 
10u. Samenkomst met dovenvertol-
king en vertaling in Engels. Spreker 
Michael Mc Namee. Om 16.30u. Fa-
miliekerstfeest. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Woensdag kerst-
nachtdienst om 21u. met ds. J. Trom-
mel. Eerste kerstdag om 10u. dienst 
met ds. J. Trommel mmv koor Hosan-
na en 16.30u. kinderkerstfeest. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. C.J. van 
Rijn uit Amstelveen en 16.30u. met 
ds. H. van Winkelhoff uit Wateringen. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Woensdag om 17u. Poolse dienst, 
om 19u. gezinsviering mmv de Mi-
rakeltjes en om 21.30u. eucharis-
tieviering mmv Karmelkoor. Pas-
tor L. Seeboldt. Eerste kerstdag om 
10.30u. dienst olv parochianen mmv 
gelegenheidskoor en om 14u. Pool-
se dienst. Tweede kerstdag om 14u. 
Poolse dienst met pastor Krzysz-
tof. Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof eucharistieviering met L. See-
boldt mmv Soli Deo Gloria. Zondag 
10.30u. eucharistieviering met L.  
Seeboldt mmv klein koor. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Woensdag om 
21u. kerstavonddienst met pastoor 
Jacob Spaans. Organist: Harry Lich-
tendahl. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Woensdag kerst-
zangdienst om 19u. met ds. J. Vrijhof. 
Eerste kerstdag dienst om 10u. met 
ds. J. Vrijhof. Zondag 10u. dienst met 
ds. mw. C. de Boon uit Maarssen. 

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Woens-
dag vieringen om 17u., 19u. en 23u. 
met A. Blonk. Eerste kerstdag om 
11u. eucharistieviering met L. Aarts. 
Zondag 11u. woordcommunievie-
ring met A. Blonk.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Start weer op 6 januari.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Start weer op 5 januari.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Woensdag openlucht dienst om 
19.30u. op surfeiland. Eerste kerst-
dag 10u. familiekerstfeest. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Jan Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Eerste kerstdag 10u. viering met 
ds. M. Hogenbirk en om 16u. kerst-
feest met kinderen. Tweede kerst-
dag 10u. zangdienst met ds. M. Ho-
genbirk. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. L.C. Buijs.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Eerste kerstdag dienst om 9.45u. 
met ds. Liesbet Geijlvoet mmv 
Doopsgezind kerkkoor. Zondag 
dienst om 10u. Hugo van Oudenal-
len uit Haarlem. Collecte voor reis-
fonds jongeren. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Woensdag kerstnachtdienst om 
22u. met ds. T.H.P. Prins. Eerste 
kerstdag dienst om 10u. met ds. J. 
van Popering. Zondag 10u. dienst 
met ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Woensdag kerstnachtdienst om 
21.30u. met ds. E.J. Westerman. 
Eerste kerstdag viering om 10u. 
met ds. E.J. Westerman. Zondag om 
10u. dienst met dhr. P.J. Verhagen 
uit Harderwijk. Organist alle dagen: 
W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Woensdag kinderkerstdienst 
om 18.30u. en kerstnachtdienst 
om 21.30u. met ds. Z. de Graaf uit 
Katwijk. Eerste kerstdag om 9.45u. 
dienst met ds. J. Haeck mmv gos-
pelkoor Rovenians. Zondag dienst 
om 10u. met ds. J. Spoor uit Utrecht.  
Organist: Maarten Noordam. 

24 t/m 28 
december

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

met hun ouders. Er zullen kerst-
liedjes worden gezongen en een 
groepje kinderen van de Antonius-
school zullen een kerstspel spelen. 
U bent die namiddag van harte wel-
kom met uw jongste kinderen. De-
ze kerstviering duurt ongeveer een 
half uur.
Let op: De kerk gaat om 16.40 open 
en in verband met de brandveilig-
heid mogen er geen kinderwagens 
en/of buggies mee de kerk in wor-
den genomen! Om 19.00 uur begint 
vervolgens de gezinsviering voor 
kinderen waarin ook de kerstliturgie 
wordt gevierd. Ook in deze viering, 
waarin een woord-communiedienst 
wordt gehouden, wordt het kerst-
spel gespeeld. Opnieuw zal een lief 
babytje een plekje vinden in de krib-
be. Ook voor deze gezinsviering is 
iedereen welkom. 

huis. De eerstvolgende bijeenkomst 
is op 20 januari 2015. Meer informa-

tie en aanmelden kan via www.
ziekenhuisamstelland.nl. 

Winkelcentrum Kudelstaart
Laatste ‘Bon in de Ton’
Kudelstaart - De laatste ronde van 
de actie ‘Bon in de Ton’ is gespeeld 
in winkelcentrum Kudelstaart. Weer 
blijde gezichten. De prijsuitreiking 

was ook dit keer één groot feest. Er 
zijn 13 mensen op een mooie prijs 
getrakteerd. Deze keer was het of-
ficiële gedeelte bij de Marskramer.









Ter inzage

t/m 25-12-14 Verleende omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) m.b.t. bestemmingsplan “Ui-
terweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Stationsweg 38 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2013/002500)

t/m 29-12-14 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) m.b.t. bestemmingsplan 
“Uiterweg Plasoevers 2005”, Uiterweg 168 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden (Z-
2014/052293)

t/m 29-12-14 Voorontwerp bestemmingsplan (met bijbe-
horende stukken) ‘Horecavoorziening Kudel-
staartseweg 295-297 (Z-2013/048694)’

t/m 09-01-15 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Schoolstraat 15 (Z-
2014/051286), brandveilig gebruik.

t/m 16-01-15 Besluit (alsmede andere terzake zijnde stuk-
ken) m.b.t. hogere geluidgrenswaarden vast-
stellen t.b.v. de inrichting van Rosenboom 
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te 
Aalsmeer.. Deze hogere geluidgrenswaarden 
zijn van toepassing op de nieuw te bouwen 
woningen gelegen Grootgarenbaan  8 t/m 16 
(oneven nummers).te Aalsmeer.

t/m 29-01-15 Omgevingsvergunning (met bijbehorende 
stukken) in afwijking van het bestemmings-
plan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiter-
weg 266 achter Z-2014/003014

t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemiso-
latie bestaande bouw voor particulieren ge-
meente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en 
het subsidieplafond voor deze Nadere regels.

Officiële Mededelingen
23 december 2014

geMeenTeHUiS geSlOTen

1e en 2e kerstdag 
Het gemeentehuis is 1e en 2e Kerstdag gesloten.

avondopenstelling
De avondopenstelling op woensdag 24 december en 
woensdag 31 december vervalt. De balies gaan dan 
om 14.00 uur dicht.

1 januari 
Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten. 

WeT algeMene bepalingen OMgevingSrecHT 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Roerdomplaan 110 (Z-2014/071483), het oprichten van 

een dakopbouw.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Spoorlaan 49 (Z-2014/072106), het verwijderen van as-

best.

ingeTrOkken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Stommeerweg 72 ws 7 (Z-2014/068202), het vergroten 

van een schuur (ontvangen 17 december 2014).

geaccepTeerde Melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Middenweg 29 (Z-2014/071490), het slopen van een wo-

ning (verzonden 17 december 2014).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

cOMMiSSie rUiMTelijke kWaliTeiT 
(vOOrHeen WelSTandScOMMiSSie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

eveneMenTen

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

evenementenvergunning
- Feestweek van 6 t/m 12 september 2015, Praamplein (Z-

2014/059563).

cOllecTeS

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

geMeenTe aalSMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpeningSTijden balie bOUWen & vergUnningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkinfOrMaTie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 ge-
organiseerd. 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 vra-
genronde 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.

Servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

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, di., do. 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.

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

ServicepUnT beHeer en UiTvOering 
prOvincie nOOrd-HOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

WeT algeMene bepalingen OMgevingSrecHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de 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 8.30-12.00 uur op afspraak inzage 
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt 
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

vOOr Meer infOrMaTie: WWW.aalSMeer.nl

nieUW vanaf 2 janUari: HeT SOciaal lOkeT 

Vanaf 2 januari 2015 kunt u voor alle vragen over 
ondersteuning bij wonen, welzijn, zorg, werk en in-
komen, schuldhulpverlening en jeugdhulp terecht bij 
het Sociaal loket. 

Per 1 januari 2015 wordt de samenwerking G2 (Sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn) opgeheven. 
Cliënten (ook van G2) kunnen terecht bij het Sociaal 
loket. Hieronder staan de contactgegevens en ope-
ningstijden van het Sociaal loket. U krijgt per 1 janu-
ari dus geen brieven meer van de G2, maar direct van 
uw gemeenten. Cliënten uit de gemeente Aalsmeer 
kunnen terecht in het Gemeentehuis van Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer. 

Openingstijden Sociaal loket (zonder afspraak):
Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 uur 

Tel. bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
Maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
Vrijdag 08.30-12.30 uur 

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: Gemeente 
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. U kunt ook 
een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

nieuwe taken voor de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland 
verantwoordelijk voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg 
en ondersteuning (Wmo 2015) en hulp bij het zoeken 
naar werk (de Participatiewet). Voor alle vragen hier-
over kunt u terecht bij het Sociaal loket.

U kunt bij het Sociaal loket ook terecht voor:
- Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats
- Urgentieverklaring voor een sociale huurwoning
- Inkomensondersteuning voor mensen met een 
   laag inkomen
- Bijstandsuitkering
- Schuldhulpverlening
- Leerlingenvervoer.

Sfeervol kerstfeest op 
De Graankorrel
Kudelstaart - Woensdag 17 de-
cember hebben alle groepen van 
De Graankorrel het kerstfeest in 
hun eigen klas gevierd. De kinderen 
zagen er op hun mooist uit. Alle lo-
kalen waren in kerstsfeer gebracht 
met allemaal kaarsen en lichtjes. Ie-
dere groep had een feestelijk pro-
gramma bedacht. 

Er werden liedjes gezongen, to-
neelstukjes en poppenkast ge-
speeld, gedichten voorgedragen en 
de kinderen kregen het kerstver-
haal te horen. Na de viering in de 

klas werd het feest verder voort-
gezet buiten op het plein. Het plein 
was mooi versierd met windlich-
ten en lampjes. Middelpunt was de 
kerststal (helaas niet met levende 
dieren). Er werd een aantal kerstlie-
deren gezongen, waarin de geboor-
te en het zoeken naar Jezus centraal 
stond. Samen met de uitgenodigde 
ouders gaf dit zingen een heel fijne 
sfeer. Na afloop genoten ouders nog 
van warme glühwein en de kinde-
ren van chocolademelk. Bij het naar 
huis gaan kregen de kinderen nog 
een kaars met een gedichtje mee. 

E.H.B.O.-diploma voor groep 8
Eerste hulp van De Brug
Aalsmeer - Eén van de vele activi-
teiten die op basisschool De Brug 
plaatsvindt is de grondbeginselen 
van de Eerste Hulp Bij Ongelukken 
onder de knie krijgen. Groep 8 be-
studeerde eerst hoe het menselijk li-
chaam in elkaar steekt: de bloeds-
omloop, het spijsverteringskanaal, 
de ademhaling, het skelet en de 
huid. Daarna kwamen de praktijk-
handelingen. 
De leerlingen beoefenden de sta-
biele zijligging, wat je moet doen bij 
een verslikking en de noodvervoers-
greep van Rautek. Bij de lesstof be-
hoorden de belangrijke vijf punten 
en ook hoe je een wond behandelt, 
oefenen van verbanden aanleggen 
en wat je moet doen bij brandwon-

den. Na vijftien lessen en veel oe-
fenen legden de meiden en jon-
gens het theorie- en praktijkexamen 
af. Tijdens het examen moesten de 
toch wel nerveuze leerlingen la-
ten zien en vertellen wat ze hadden 
geleerd. Gelukkig kon de examen-
commissie hen aan het einde van 
de middag mededelen, in samenzijn 
met de uitgenodigde ouders, dat ie-
dereen die deelgenomen had aan 
het praktijkexamen geslaagd was 
voor het Jeugd E.H.B.O. Juf Jorie en 
juf Thea werden bedankt voor hun 
enthousiaste inzet om te zorgen dat 
er in Aalsmeer weer nieuwe jeugd 
E.H.B.O.-ers rondlopen, die als het 
nodig is, de benodigde Eerste Hulp 
kunnen bieden bij een ongeval. 

“Het was een topdag!”
‘Dieren-Dansen’ op De Brug
Aalsmeer - Basisschool De Brug 
heeft donderdag 11 december een 
feestelijke dansdag onder leiding 
van ‘Dans in School’ gehad. Deze 
dag stonden dierendansen uit de 
hele wereld centraal. De kleuter-
groepen deden een beren- en dui-
vendans, de groepen 3 een slan-
gendans, groep 4 een kippendans, 
groep 5 een hondendans, groep 6 
een kamelendans, de meisjes van 
groep 7 en 8 een zwanendans en 
de jongens van groep 7 en 8 een 
adelaarsdans! Tijdens de project-

dag heeft elke groep tweemaal een 
workshop van een dansdocent ge-
volgd. De groepsleerkrachten heb-
ben met de leerlingen een totem-
paal gemaakt met alle dieren waar-
mee de groepen werkten. De pro-
jectdag werd afgesloten met een 
feestelijke eindpresentatie. Ouders 
en andere belangstellenden waren 
daarbij aanwezig! “De dansdag was 
een topdag! Heerlijk om met elkaar 
te dansen in deze feestelijke de-
cembermaand”, aldus de enthousi-
aste leerlingen en  leerkrachten.
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Muziek/show
Dinsdag 23 december:
* Voorstelling Junglebook in Crown 
Theater, Van Cleeffkade. Dinsdag 
om 11u, 13u en 19.30u.
Woensdag 24 december:
* Kerstbal met dj Wally in Sportzicht, 
Sportlaan v/a 20.30u. 
* The Hucksters live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 22u.
24, 25 en 26 december:
* Feesterij de Bok, Dreef open met 
muziek van dj’s. Vanaf 20u. 
Zaterdag 27 december:
* Kiev Koor uit Rusland in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Kerstafterparty in feesterij de Bok, 
Dreef vanaf 22u. 
* Electro party met 4 acts in N201, 
Zwarteweg vanaf 21.30u.
* The Men Unplugged, blues in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 28 december:
* Live optreden van Coolcast Band 
in The Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Maandag 29 december:
* The Peking Acrobats in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 19u.
Dinsdag 30 december:
* Laatste werkdag met zanger Peter 
Bont in Sportzicht vanaf 15u.
* Voorstelling Woezel en Pip voor 
kinderen in Crown Theater Aalsmeer 
vanaf 13u. 
 
Films
T/m 30 december:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met Gooische Vrouwen, 
Bon Dieu en Lucy. Voor jeugd: An-
nie, Penguins of Madagascar, Mees 
Kees, Wiplala, Flits & het magische 
huis, Niko 2 en Frozen 2D.

Exposities
Zaterdag 27 december:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.

* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
27 en 28 december:
* Expositie met tekeningen van Nyn-
ke, foto’s van Heleen en beelden 
van Eytie in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Expositie duurt tot en met 21 
januari. Open: Zaterdag en zondag 
van 14 tot 17u.
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
* Jubileumexpositie 25 jaar galerie 
Sous Terre aan Kudelstaartseweg. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u. Ex-
positie t/m eind januari.
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
* Foto’s van Margriet Zwarthoed bij 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2.
* Schilderijen van Nels de Vries in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.

Diversen
Dinsdag 23 december:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 vanaf10u. Met 
meditatie dominee Prins.
* Kerstkien in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
* Kerstspeelavond Ons Genoegen in 
OTT, Hortensialaan vanaf 19.30u.
Zaterdag 27 december:
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.
* Watertoren open, Kudelstaartse-
weg. Van 17 tot 21u.
Zondag 28 december:
* Vogelbeurs in Wellant College, Lin-
naeuslaan van 10 tot 13.30u.
Maandag 29 december:
* Luchtkussenspektakel voor jeugd 
in Proosdijhal Kudelstaart, 10-17u.
Dinsdag 30 december:
* Vriendjesdag VZOD in Proosdijhal 
Kudelstaart. Van 13.30 tot ong. 15u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

GEEF EEN MUZIKAAL CADEAU MET KERST:

Ukelule vanaf € 29,95
Tamboerijn € 13,60
Lessenaar vanaf € 16,95
Gitaar vanaf € 55,00
Ketting met plectrum € 6,95

Veel waardering was er voor het optreden van LA The Voices. “Een geweldige 
avond gehad”, aldus een bezoeker. Foto: www.kicksfotos.nl.

Show 29 december in Crown Theater

Adembenemend spektakel: 
The Peking Acrobats!
Aalsmeer - De Chinese waaghal-
zen van The Peking Acrobats staan 
al meer dan vijfentwintig jaar aan 
de wereldtop met adembenemende 
stunts, spectaculaire menselijke pi-
ramides en ongelooflijke acrobatiek. 
Hun show, die excelleert in kracht, 
souplesse, elegantie, lenigheid en 
bovenal verbluffende evenwichts-
kunst, bracht de mannen al in het 
Guinness Book of Records en op het 
witte doek, in de Ocean-films met 
Brad Pitt en George Clooney. Vanaf 
het eerste moment worden bezoe-
kers meegenomen in een acroba-
tiek spektakel van jewelste. Je valt 
van de ene verbazing in de andere. 
Je denkt ‘dit kan niet’, maar blijkbaar 
kan het wel. Spectaculaire mensen 
piramides, ongelooflijke acroba-
tie en evenwichtskunsten met stoe-
len, tafels en fietsen. De acrobaten 
schuwen het gevaar niet. De adem 
stokt bij menig toeschouwer, maar 
alles loopt altijd goed af. “Ongeloof-
lijk, huiveringwekkend, dat een li-
chaam dat kan!”, zijn de meest ge-
hoorde opmerkingen na een voor-
stelling en recensies zijn unaniem 
lovend over de verrichtingen van de 
acrobaten. Er zit ook een behoorlij-
ke dosis humor in de voorstelling, 
waarin uiteraard de clown niet ont-
breekt en de slangenmens zijn op-
wachting maakt. Alles wordt ge-
daan met de meest mogelijke pro-
fessionaliteit in prachtige kleurrij-
ke kleding. De muziek past naad-
loos bij de acts. The Peking Acro-
bats zijn geroemd en zelfs het Cir-
que du Soleil neemt acts van hen 
over. Het geeft aan dat het niveau 

van de groep ongekend hoog is. 
Deze unieke kans om de acrobaten 
live te zien mag je niet missen. Een 
heerlijk avondje uit in ‘eigen’ dorp, 
want maandag 29 december kan in 
het Crown Theater Aalsmeer geno-
ten worden van The Peking Acro-
bats. De show begint om 19.00 uur.

Kiev Koor en Woezel en Pip
Het Crown Theater biedt deze laat-
ste weken van december een ge-
varieerd aanbod aan shows en op-
tredens. Afgelopen weekend is 
het Crown Theater omgetoverd tot 
een heuse jungle voor de familie-
voorstelling ‘Jungle Book’. Giste-
ren, maandag 22 december, zijn al 
drie voorstellingen gegeven. Van-
daag, dinsdag 23 december, voor-
stellingen om 11.00, om 13.00 en om 
16.00 uur. Op zaterdag 27 december 
gaan de spots en het geluid in het 
Aalsmeerse Theater aan voor het 
Kiev Koor, het bekende gemengde 
koor uit de Oekraïne. Het concert 
begint om 20.00 uur. Op maandag 
29 december is het tijd voor spek-
takel met The Peking Acrobats van-
af 19.00 uur. En de laatste voorstel-
ling van het jaar wordt gegeven op 
dinsdag 30 december. Genoten kan 
worden van de kindershow ‘Woezel 
en Pip’ vanaf 13.00 uur. 

Kaarten voor alle shows en voor-
stellingen zijn te koop via de web-
site www.crowntheateraalsmeer.nl 
en bij de drie voorverkoopadressen: 
Het Boekhuis in de Zijdstraat, Espa-
go in de Ophelialaan en Primera op 
het Poldermeesterplein.

Gevarieerd aanbod voor alle leeftijden

Penguins of Madagascar 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Ga lachen en genieten 
deze vakantie van ‘The Penguins of 
Madagascar’ in Crown Cinema: Su-
perspionnen worden niet geboren, 
maar uitgebroed. Ontdek hoe de hi-
larische en in het diepste geheim 
werkende fladderaars, Skipper, Ko-
walksi, Rico en Junior, hun weg vin-
den in de wereld van de spionage. 
Deze elite onder de elite slaan de 
handen ineen met de geheime or-
ganisatie De Noorderwind, onder 
leiding van de knappe husky Agent 
Geheim (zijn echte naam is geheim). 
Samen gaan ze de strijd aan met de 
schurk dr. Octavius Brak, die de we-
reld wil vernietigen. De film duurt 90 
minuten en wordt vertoond in de bi-
oscoop aan de Van Cleeffkade 15 
op woensdag 24 om 14.45 uur, vrij-
dag 26 om 11.30 uur, zondag 28 om 
11.00 uur en woensdag 31 decem-

ber, de laatste dag van het jaar, om 
14.00 uur. Crown Cinema trakteert 
op een groot aantal films voor al-
le leeftijden, zoals ‘Flits en het ma-
gische huis’ op dinsdag, woensdag 
en donderdag, ‘Niko 2’ op dinsdag, 
vrijdag en zaterdag, ‘Koemba de Ze-
bra’ op dinsdag, woensdag, vrij-
dag en zaterdag, ‘De 100 jarige die 
verdween’ op dinsdag, ‘Wiplala’ op 
woensdag en donderdag, ‘Frozen 
2D’ op woensdag, donderdag en za-
terdag, ‘Mees Kees op de Planken’ 
op woensdag, donderdag en vrijdag, 
‘Gooische Vrouwen’ op woensdag 
en vrijdag, ‘Annie’ op donderdag en 
‘Licy’ op zaterdag. Kijk voor informa-
tie op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-753700 
of via info@crowncinema.nl en zijn 
te koop in de bioscoopbar waar ook 
drankjes en snacks te koop zijn. 

Elektronische muziek met 
vier acts op podium N201
Aalsmeer - Zaterdag 27 december 
een bijzondere avond in N201 met 
vier acts op het podium in het am-
bient en electro genre: Van lekker 
chille ambient van Neten en Easily 
Embarassed tot de meer experimen-
tele en soms zelfs bizarre sound van 
Puin+Hoop en Ext77. Het Aalsmeer-
se duo Jeffrey van der Schilden en 
Peter Spaargaren is al actief sinds 
2006 met hun live act Easily Embar-
rassed. Zij combineren verschillen-
de stijlen, van electro tot ambient 
en van dub tot psychedelisch, waar-
bij retro synthesizer sounds wor-
den gecombineerd met de moder-
ne soundscapes van dit moment. 
Neten, oftewel Nathan van Boeckel, 
is een nieuwe ster aan het ambient-
firnament en behalve tracks van zijn 

onlangs uitgebrachte eerste EP zal 
hij een lekker chille ambient dj-set 
neerzetten. Wat later op de avond 
zullen de wat meer absurdistische 
en experimentele uitspattingen van 
het Rijsenhoutse Puin+Hoop het 
stokje overnemen gevolgd door een 
wat hardere live-set van Ext77, de 
improvisatie en noise act van de uit 
Kudelstaart afkomstige Ruben Kief-
tenbelt. Dit alles in intieme setting, 
extra aandacht voor geluid, visu-
als en lichteffecten die het geheel 
tot een enerverende ervaring zullen 
maken voor iedereen die in is voor 
een avondje live elektronische mu-
ziek op niveau! Zaal open om 21.30 
uur en de entree is 5 euro. Meer info 
over het programma is te vinden op 
www.n201.nl en op Facebook.

Zondagmiddag Coolcast Band
Kerstavond: De Hucksters 
live in The Shack
Oude Meer - Ook zo’n zin in de 
feestdagen? The Shack is er he-
lemaal klaar voor om het jaar uit 
te knallen! Woensdag 24 decem-
ber staat de traditionele Rockin’ X-
Mas Eve op het programma met 
op het podium de Hucksters. Hier 
wordt door iedereen al wekenlang 
naar uitgekeken. Net als vorig jaar 
in een dampende, volle Shack gaat 
het ook nu weer een spetterende 
kerstavond worden! Deze mannen 
behoeven geen verdere introduc-
tie meer. Iedere keer als deze band 
op het podium van The Shack staat, 
spat het enthousiasme er vanaf. De 
setlist wordt grotendeels samenge-
steld uit de beste rockcovers uit de 
jaren zeventig tot en met de recen-
tere rocksongs van jongere bands 
waarmee de muziek actueel wordt 
gehouden, zoals Foo Fighters, The 
Black Keys en Kings of Leon. Met 
Hans, Ed, Ron, Michael en Remco 
op het podium gaat het dak er ge-
garandeerd af. Simpelweg dé beste 
manier om kerstavond door te bren-
gen én de kerstdagen mee te be-
ginnen. En als die achter de rug zijn 
dan rolt het al een beetje richting de 
laatste zondag van het jaar. Op zon-
dag 28 december gaat The Shack 

traditiegetrouw een succesvol muzi-
kaal jaar afsluiten met de Coolcast 
Band. Het wordt vast een heerlijke 
middag met muzikale melige zottig-
heid, want dit kan wel overgelaten 
worden aan Hans Millenaar, Jack 
Muller, Piet van Leeuwen, Rob Ruij-
ter. Alle vier zeer goeie muzikanten 
die altijd zin hebben in een feestje! 
Mede door de jarenlange muzika-
le ervaring en het enorme enthousi-
asme van deze muzikanten, beloofd 
het wederom een zeer aangename 
en gezellige middag te gaan wor-
den, met talloze bekende meezin-
gers van Albert Hammond, Moody 
Blues, Crosby, Still, Nash and Young, 
Simon en Garfunkel, Abba en vele 
anderen. Ook deze keer hebben de 
mannen hun muzikale koppen weer 
bij elkaar gestoken en het beloofd 
een hele bijzondere middag te gaan 
worden met veel speciale gasten!  
The Shack is 24 december, Kerst-
avond, open vanaf 20.00 uur. Aan-
vang Hucksters is 22.00 uur en de 
entree bedraagt 5 euro. Zon. 28 de-
cember open vanaf 15.00 uur. Aan-
vang Coolcast om 16.00 uur en de 
entree is gratis! Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres van The Shack 
is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Nieuwjaarsborrel met John en Merel

The Men Unplugged live 
in Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Als de kerstdagen weer 
eens voor een depressie hebben 
gezorgd kan deze zaterdagavond 27 
december afgeschud worden met 
roadhouse blues van The Men Un-
plugged. Huil mee met de wolven en 
wentel je in zelf medelijden. Kortom, 
the blues and nothing but the blues! 
Op gitaar Gerrit v/d Spaan. Amster-
dammer in hart en nieren speelt 
sinds z’n 12e jaar gitaar. Heeft in de 
jaren tachtig The Mean Town Blues-
band opgericht en speelde tot voor 
kort in A Cross Roads deal en nog 
steeds in zijn eigen band de Beaver-
hunt Blues Band. Gerrit speelt za-
terdag samen met mondharmoni-
caspeler George Reijnders. Gebo-
ren en getogen in Hoofddorp, sinds 
2005 harmonicaspeler en mede or-
ganisator van de Amsterdam Har-
monica Meetup Group. Cultureel 
café Bacchus in de Gerberastraat 

gaat zaterdag open om 21.00 uur, 
het optreden begint rond 21.30 uur. 
Op zaterdag 3 december komen 
Merel en John de Bacchus Nieuw-
jaarsborrel muzikaal opluisteren.  
Hoewel het de laatste tijd een beet-
je stil is rond dit duo zijn beiden wel 
een vaste waarde in het culturele le-
ven van Aalsmeer. Zowel John als 
Merel is actief op muziekgebied in 
verschillende bands. Het gelegen-
heidsduo met Merel is ooit als grap 
begonnen, maar kreeg gelijk veel 
waardering. John van de Polder op 
gitaar en Merel Meijdam op zang 
brengen popsongs van Billy Joel tot 
Alicia Keys en Eva Cassidy. Beken-
de en minder bekende songs ko-
men langs en worden op eigen wij-
ze vertolkt  waarbij Merel’s krach-
tige stem op subtiele wijze wordt 
ondersteunt door John’s gitaarpel. 
Aanvang: 21.30 uur. Entree: Uw Gift

Nachtelijk uitzicht vanaf 
de watertoren zaterdag!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
namiddag en avond (27 decem-
ber) is er voor iedereen weer ge-
legenheid om vanaf de hoge wa-
tertoren te genieten van het spec-
taculaire nachtelijke uitzicht over 
Aalsmeer en verre regio. Dit kan 
tussen 17.00 en 21.00 uur. De water-
toren is hier speciaal extra voor ge-
opend. Bij helder weer ziet men de 
ontelbare lichtjes van huizen en we-
gen van Aalsmeer en omliggende 
plaatsen. Tevens is dan te zien hoe 
groot Schiphol en haar omgeving 
wel is: Een zee van licht! Wanneer 
de watertoren van binnen bekeken 
is, kunnen de bezoekers via allerlei 
trappen en trapjes rustig naar bo-
ven klimmen om uiteindelijk op de 
zgn. ‘trans’ terecht te komen. Dan 
via het deurtje naar buiten en genie-
ten. Het is echt heel verrassend wat 

een schitterend uitzicht men heeft 
over in eerste instantie de gemeen-
te Aalsmeer en een gedeelte van 
de Westeinderplassen en het weid-
se Schiphol. De trans kan helemaal 
rondom worden gelopen, zodat uit-
eindelijk een 360 graden uitzicht is 
gegeven met zicht op Amstelveen 
en Amsterdam, de vele kassen in de 
Legmeer, de verten richting Utrecht, 
Alphen aan de Rijn en Leiden en la-
ter Hoofddorp. Na al deze indrukken 
weer langzaam naar beneden en 
voor de liefhebbers is het mogelijk 
om een ‘bakkie’ te drinken of, om in 
de sfeer te blijven, een glaasje glüh-
wein te nemen. Entree voor de kin-
deren is 1 euro en voor volwassenen 
2 euro. Parkeren van auto’s kan op 
het surfeiland of langs de Beetho-
venlaan, waarna de watertoren lo-
pend bereikt kan worden.

3 Dagen kerst in de Bok
Aalsmeer - Feesterij de Bok is na 
alle kerstdagen geopend tot 05.00 
uur, zelfs op kerstavond gewoon 
tot 05.00 uur. Na al het kerstge-
weld geeft de Feesterij op zaterdag 
27 december gewoon weer een af-
terkerstfeest. En dinsdag 30 decem-
ber opent de Bok al om 13.00 uur 
de deuren voor de laatste werkdag. 
Een gedeelte van de line-up is al be-
kend. Zo trapt DJ Stayfan de mid-
dag al om 13.00 uur af en komt er 
tussendoor nog een leuke special 
quest optreden. De avond gaan de 

bezoekers in met Danny Terp en 
Franky B, ook wel bekend van Cool-
down Café en de nacht met DJ An-
drea die van 00.00 uur tot 04.00 een 
mooie afterparty op zijn naam gaat 
zetten. Uiteraard is de gehele dag 
de entree gratis. En dan is er nog 
één laatste feest dit jaar. Tijdens 
Oud en Nieuw gaat de Feesterij aan 
de Dreef knallend het nieuwe jaar 
in. De kaarten voor Oud en Nieuw 
zijn afgelopen reeds in de verkoop 
gegaan en kosten maar een tientje. 
Meer info: www.hierisdatfeestje.nl.
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Prachtige kerstboom bij 
Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Toen supermarkt Deen 
enkele maanden geopend werd, be-
sloot de directie van Deen Super-
markten om 2500 euro beschikbaar 
te stellen voor een maatschappelijk 
doel. Zorgcentrum Aelsmeer was 
één van de partijen die werd uit-
genodigd om daarvoor een project 
aan te dragen. Al jaren is het een 
wens van bewoners en medewer-
kers om op de rotonde voor Zorg-
centrum Aelsmeer een mooie kerst-
boom te hebben, liefst permanent. 
Deze wens was niet zo eenvoudig 
te vervullen. In de eerste plaats was 

daar een lantaarnpaal gesitueerd en 
verder heeft de bodemgesteldheid 
in Aalsmeer niet veel weg van de 
bosgrond waarop sparren zich thuis 
voelen. 

Bovendien is het zo dat je met een 
boom klein begint, terwijl de wens 
was om meteen een flinke spar voor 
de deur te hebben. Dankzij Deen 
Supermarkten kon deze wens toch 
in vervulling gaan. Vorige week werd 
de lantaarnpaal door de gemeen-
te verwijderd en werd met behulp 
van een hoogwerker een prachtige 

Kinderkerstfeest 
Open Hof kerk

Aalsmeer - Kerstavond, woensdag 
24 december, wordt het kinderkerst-
feest ‘Geen stille nacht’ gevierd in de 
Open Hof Kerk. Om 18.30 uur begint 
de viering en de ingang van de kerk 
is aan de Ophelialaan. De aanwezi-
gen gaan met elkaar liedjes zingen 
en kijken naar het schimmenspel 
‘Geen stille nacht’. Na afloop wordt 
nog gezellig met elkaar wat gedron-
ken op het kerkplein en alle kinde-
ren krijgen een presentje. Er kan ook 
weer gereden worden op een ezel-
tje. Iedereen is welkom, jong en oud!

Kerstavond, woensdag 24 december

Musical ‘Glitter’ en ‘Het 
verschil’ in Oosterkerk
Aalsmeer - Op kerstavond, woens-
dag 24 december, wordt de musical 
‘Glitter’ opgevoerd in de Oosterkerk. 
De kinderen van de nevendienst heb-
ben hier hard voor geoefend. Teksten 
leren en liedjes oefenen en ga zo maar 
door. Nieuwsgierig? Jong en oud is 
welkom om het feest mee te vieren. Er 
is kinderoppas aanwezig en, niet on-
belangrijk, na afloop is er chocolade-
melk voor iedereen. Het feest begint 
om 18.30 uur. 

Kerstnachtdienst 
Ook op woensdagavond 24 december 
is er in de Oosterkerk een kerstnacht-
dienst. Tijdens deze dienst worden er 
veel bekende kerstliederen gezongen. 
Van ‘Stille Nacht’ en ‘Ere zij God’ tot ‘Er 
is een Roos ontloken’ en ‘Go tell in on 

boom geplaatst met een grote kluit 
eronder en tenminste 1 jaar garan-
tie op het overleven in veengrond. 
Eén en ander is aangelegd door ho-
veniersbedrijf Ernst Buskermolen, 
die ook de rotonde een fraaier aan-
zien gaf. Inmiddels genieten de be-
woners enorm van het nieuwe aan-
zicht van Zorgcentrum Aelsmeer en 
ook passanten zijn enthousiast over 
de mooie verlichte boom voor het 
zorgcentrum. Binnen Zorgcentrum 
Aelsmeer is er veel dankbaarheid 
voor dit royale gebaar van de over-
buren: Deen Supermarkten.

the mountains’. In deze dienst zal do-
minee de Graaf uit Katwijk meer ver-
tellen over het kerstverhaal. Het the-
ma voor de avond is: ‘Waarom maakte 
Jezus het verschil?’ 

Dit thema is uitgewerkt met moder-
ne muziek De band heeft hard geoe-
fend om alle aanwezigen een fees-
telijke start van het kerstfeest te ge-
ven. De dienst begint om 21.30 uur, 
kerk open vanaf 21.00 uur. U bent 
van harte welkom en neem gerust ie-
mand mee. De Oosterkerk is te vinden 
aan de Oosteinderweg 269. Meer in-
formatie staat op de website: www. 
oosterkerk-aalsmeer.nl

Veel kerstnachtdiensten
Aalsmeer - In diverse kerken en 
op verschillende locaties worden op 
woensdag 24 december kerstnacht-
diensten georganiseerd. In de Kar-
melkerk begint om 19.00 uur een 
eucharistieviering. Voorganger is L. 
Seeboldt en medewerking wordt ver-
leend door kinderkoor De Mirakel-
tjes. Thema is ‘Door de doornen naar 
de sterren’. Bijzonder is de kerst-
nachtdienst van de Cama Gemeente. 
Deze vindt vanaf 19.30 uur plaats op 
surfeiland Vrouwentroost. Een idee 
van voorganger Martijn Abrahamse. 
Er worden met elkaar kerstliederen 
gezongen. Bij echt forse wind of hef-
tige regen gaat de buitendienst aan 
de Westeinder niet door. In de Oud 
Katholieke kerk aan de Oosteinder-
weg 392 begint om 21.00 uur de tra-
ditionele kerstnachtmis. Voorganger 
is pastoor Jacob Spaans en het orgel 
wordt bespeeld door Harry Lichten-

dahl. Om 21.00 uur begint ook in het 
Lichtbaken in Rijsenhout de kerst-
nacht met thema ‘Gods Surprisepar-
ty’. Een laagdrempelige dienst met 
dominee Trommel en mooie kerst-
liederen door de aanwezigen en de 
band 4Him. Eveneens om 21.00 uur 
start bij de Levend Evangelie Ge-
meente in Aalsmeerderbrug een 
sfeervolle kerstnachtdienst met be-
kende kerstliederen, een kerstbood-
schap van Martijn Piet en een optre-
den van dansgroep Arts Factory. Om 
21.30 uur kan plaatsgenomen wor-
den in de banken van de sfeervol-
le Dorpskerk in de Zijdstraat voor 
de kerstnachtdienst met thema ‘Een 
hoopje vrede’. De dienst wordt ge-
leid door dominee Edjan Westerman. 
En in de mooie Karmelkerk aan de 
Stommeerweg is vanaf 21.30 uur een 
kerstnachtviering met medewerking 
van het Karmelkoor. 

Samenzijn op 2e kerstdag
Rijsenhout - In de Anna’s Hoe-
ve wordt voor alle leeftijden op 
vrijdag 26 december een gezelli-
ge tweede Kerstdag gevierd van 
15.30 tot 19.30 uur. Ziet u/jij een 
beetje tegen de kerstdagen op? 
Niemand om mee op te trek-
ken, iets aardigs te doen of sa-
men te zijn? Diverse organisaties 
en de kerken van Rijsenhout or-
ganiseren deze gezellige bijeen-
komst met in de loop van de mid-

dag een lekker buffet en iedereen 
mag aanschuiven. De kosten zijn 
15 euro per persoon. Consump-
ties, behalve koffie of thee, zijn 
voor eigen rekening. Kinderen tot 
12 jaar gratis. Reserveren is no-
dig, want vol is helaas ook echt 
vol. Dit kan bij Rinus Vervloed 
via 0297-320560, Linda Vervloed 
via 06-41715417, Piet de Vries via 
06-51232922 of Wil Millenaar via 
0297-327142.

Tweede Kerstdag in Lijnbaankerk
Kerstzangdienst met Evondo
Aalsmeer - Vrijdag 26 december, 
tweede Kerstdag, wordt een zang-
dienst gehouden in de Lijnbaankerk 
aan de Lijnbaan 5. 
Zangkoor ‘Evondo’ zal samen met 
leden van het Gereformeerd Kerk-
koor Sliedrecht en leden van het In-
terkerkelijk koor ‘El Jakim’ uit Haar-
lem kerstliederen zingen. Er zul-
len ook veel liederen samen met de 
aanwezigen worden gezongen! Ton 

van der Horst, de dirigent van de ko-
ren, heeft de leiding en het orgel 
wordt bespeeld door Cees Vrooland. 

Dominee Pim Hogenbirk zal een kort 
openingswoord spreken. De kerst-
zangdienst begint om 10.00 uur en 
na afloop van de dienst is er gele-
genheid om samen koffie te drin-
ken in ‘de Bron’. Iedereen is van har-
te welkom.

“Voor mij blijft hij van onschatbare waarde”

Een bijbel verhaal...
Aalsmeer - Er was eens… Een Maar-
ten Luther bijbel uit 1568 die net zo 
stiefmoederlijk werd behandeld als as-
sepoester uit het sprookje. Voor de bij-
bel was er geen beschermde mooie 
plaats in een boekenkast, van koeste-
ren was geen sprake. Nooit meer werd 
de bijbel ter hand genomen en werden 
er verhalen uit voorgelezen. De bijbel 
verhuisde naar zolder en werd gebruikt 
als stopper van een lekkend dak. Wan-
neer het regende vonden druppels hun 
weg in de bijbel. Steeds meer vocht 
sijpelde het Heilige boek binnen. De 
bladzijdes zwollen op door het vocht 
tot er uiteindelijk niets anders van hen 
overbleef dan een bruine massa met 
lelijke rafelranden. Er kwam een dag 
dat de zolder van het ouderlijk huis van 
Martin Verbeek, zeker geen onbeken-
de in Aalsmeer, werd opgeruimd. De 
bijbel lag er verloren bij, de prachtige 
leren omslag zag groen van vocht en 
narigheid. “Hier jij mag hem hebben.” 
En zo kwam het dat Martin Verbeek, uit 
handen van een familielid in het bezit 
kwam van de zeer verwaarloosde bij-
bel. Martin bekeek de eens zo prach-
tige en statige bijbel en dacht: ‘Die is 
rijp voor de vuilnisbak.’ Hij toonde het 
zieltogende exemplaar aan zijn goede 
vriend Bram Vonk. “Niet weg doen joh”, 
was het commentaar. Bram herinnerde 
zich dat er ergens in Nederland non-
nen leefden die bijbels restaureerden. 
Na een speurtocht werd Sint Cathari-
nadal in het Noord Brabantse Ooster-
hout, waar de nonnen in het Norber-
tinessenklooster woonden, gevonden. 
Beide vrienden reisden naar het zui-
den des lands en werden vriendelijk 
ontvangen door moeder overste, zuster 
Dorothea. Zij bekeek de bijbel en zag 
de restauratie als een uitdaging. Drie 
jaar lang waren de Norbertinessen be-
zig om de bijbel zijn vroegere glorie 
weer terug te geven. Velletje voor vel-
letje werden teksten weer leesbaar, de 
rafelranden hersteld. Zij bespaarden 
wat er bespaard kon worden. Ook de 
omslag en het beslag. De nonnen le-

verden monnikenwerk! En dan…. gaat 
op een dag in Aalsmeer de telefoon bij 
Martin en Tiny Verbeek. Het was zus-
ter Dorothea die de heer deze hui-
zes vertelde dat de bijbel klaar was en 
kon worden opgehaald. Zij had daar-
bij ook een verzoek: “Wanneer je de 
bijbel komt halen, wil ik dat je vrouw 
mee komt.” En zo geschiedde. Tiny, in-
middels al acht jaar weduwe, herin-
nert zich nog goed hoe moeder over-
ste Dorothea haar plechtig de bijbel 
overhandigde in een fluwelen doek. De 
kosten van de restauratie bedroeg drie 
duizend gulden.

Contact gebleven
“In het klooster zaten voornamelijk 
hoog bejaarde nonnen. Zij moesten 
overal zelf voor zorgen. Het was er heel 
streng. Ik had zo een medelijden met 
hen. In die tijd werkte ik voor een groot 
import- en exportconcern dat maal-
tijden produceerde. Eens per week 
kwam de bedrijfsauto ook in Brabant. 
Ik heb ruim 20 jaren er voor gezorgd 
dat er een pallet met lekkers werd af-
geleverd bij het klooster. Drie jaar ge-
leden, ik was toen 75, ben ik met wer-
ken gestopt maar de nonnen krijgen 
nog altijd met kerst een pakket. Van 
de 65 nonnen die er ooit waren, leven 
er nu nog maar 18 in het klooster. In-
middels naderen zij de 90 jarige leef-
tijd”, zegt Tiny die popelt om verder te 
kunnen vertellen over haar belevenis-
sen bij het televisieprogramma Tussen 
Kunst en Kitsch.

Tussen Kunst en Kitsch 
“Je moet een keer met die bijbel naar 
het televisieprogramma Tussen Kunst 
en Kitsch”, vonden vrienden van Tiny. 
“Wij op weg naar Tilburg. Ik legde de 
bijbel op tafel en de mijnheer die hem 
bekeek zei: ‘Oh…wat een mooie bijbel.’ 
Hij was echt onder de indruk en kon 
meteen zien dat de bijbel was geres-
taureerd door de Norbertinessen uit 
Oosterhout. Hij vroeg mij de prijs van 
de restauratie en ik noemde het be-

drag. De opgetogen stemming ver-
anderde in een mineurstemming. ‘Hij 
is ook niet meer waard’, was het ant-
woord. Ik kon naar huis vertrekken.” 
Jaren later werd een nieuwe poging 
ondernomen. Dit keer ging Tiny met 
vrienden naar Leidschendam waar een 
expert de bijbel ter hand nam. Ook de-
ze man was van mening dat het om 
een uitzonderlijk goed gerestaureerde 
bijbel ging en ook hij wist direct dat dit 
het werk was van de nonnen van het 
Sint Catharinadal. Voorzichtig maak-
te hij het beslag los opende de bijbel 
waarop zijn gezicht betrok. De eerste 
acht bladzijdes van Genesis 1 ontbra-
ken. “Het enige wat de man als com-
mentaar had was: Hij is nog geen dub-
beltje waard! Ik was perplex en zei te-
gen mijn vrienden: ‘Weet je wat wij 
doen, wij gaan lekker een neut nemen.’ 
Maar of de bijbel nu wel of niet iets 
waard is, voor mij blijft hij van onschat-
bare waarde. En als ik er niet meer ben, 
dan krijgt Bram Vonk de bijbel, tenslot-
te is hij degene geweest die er voor 
heeft gezorgd dat de bijbel nu pronkt 
op mijn bureau.” En zo kwam het ge-
lukkig toch nog goed met een Maarten 
Luther bijbel uit 1568.
Janna van Zon

Bram Vonk met de Maarten Luther 
bijbel uit 1568.  

Vriendjesdag in 
kerstvakantie

Kudelstaart - Op dinsdag 30 
december organiseert korfbal-
vereniging VZOD een vriendjes- 
en vriendinnetjesdag. Het is van 
van half twee tot ongeveer drie 
uur en alle kinderen van 6 tot 13 

jaar zijn welkom in de Proosdij-
hal. Het wordt een leuke middag 
met spelletjes en wedstrijdjes. 
Neem ook je vriendjes en vrien-
dinnetjes mee! 
En ook al is het in korfbal-stijl, 
je hoeft geen korfballer te zijn 
om mee te doen! Vergeet niet je 
sportschoenen en sportkleding 
mee te nemen. Voor vragen: mail 
werving@vzod.nl.

Voorlezen in De Zevensprong
Rijsenhout - Op dinsdag 16 de-
cember is een groepje kinderen uit 
de IJsberenklas van de Zevensprong 
naar kinderdagverblijf Gremlins ge-
gaan. Gewapend met een mandje 
vol feestelijke uitnodigingen hebben 
zij de kinderen persoonlijk uitgeno-
digd om te komen luisteren oma 
Loes en oma Grietje, die elke eerste 

woensdag van de maand voorlezen 
aan kinderen vanaf ongeveer 2,5 
jaar. De genodigden, maar ook alle 
andere kinderen in de leeftijd van-
af ongeveer 2,5 jaar, zijn woensdag 
7 januari van harte welkom in ba-
sisschool De Zevensprong van 11.45 
tot 12.15 uur. De koffie, thee en li-
monade staat klaar!

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Post in het 
Poppentheater

Amstelveen - Abel Tasmannetje 
is een postbode die in zijn PostTas 
woont. Hij is niet zomaar een post-
bode. Abel is een eigenwijs en on-

deugend mannetje. Regelmatig 
stuurt hij post naar eigen inzicht 
naar mensen die dat pakketje, ver-
jaardagskaartje of cadeautje wel 
beter kunnen gebruiken. 
Quote: “Dat wat niet samen is, zal 
ik alsnog samen brengen! Dat geldt 
voor kaartjes, pakketjes en men-
sen!” Een wonderlijk verhaal over 
een magische PostTas en over wat 
kaarten, brieven en pakjes teweeg 
kunnen brengen. Abel Tasmanne-
tje door Arthur Geesing is te zien op 
dinsdag 30 december om 14.30 uur. 
De voorstelling is geschikt voor ie-
dereen vanaf 6 jaar. En extra feeste-
lijk: Het is de premièrevoorstelling! 
Reserveren kan via 020-6450439 of 
via www.Amstelveenspoppenthea-
ter.nl.
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‘Kleur je kalm’ heel geslaagd
Aalsmeer - Het kleurboek voor vol-
wassen is een ware hype en een 
veelgevraagd  decembercadeau. 
Velen herinneren zich uit hun jeugd 
de opwinding van een nieuwe doos 
kleurpotloden. Het kleurboek bracht 
vroeger al rust in het gezin, maar 
geeft volwassenen anno 2014 soms 
bijna een ‘Zen-ervaring’.  Kleuren 
vermindert stress en verhoogt de 
concentratie en dat is wat veel men-
sen zoeken. Om de creativiteit te sti-
muleren bedacht het Boekhuis in 
samenwerking met tekendocente 
Annefie van Itterzon een workshop 
waarbij de focus lag op de tech-
niek van het kleuren. Hoe krijgt de 
voorstelling diepte, wat is kleurver-
loop, hoe sparen we het licht uit en 

wat is laag over laag? 25 liefhebbers 
kwamen half december naar het ge-
bouw van de Werkschuit en leerden 
daar over de geheime wetten van 
kleur. Het kleuren bracht hen even in 
trance en de resultaten zijn verbluf-
fend goed. Na de kerstdagen zijn de 
kleurplaten af en worden ze in het 
Boekhuis tentoongesteld. Vorm-
geefster Femke Lania uit Aalsmeer 
bekroont de mooiste kleurplaat en 
de maker krijgt een leuke prijs. Van-
wege de grote belangstelling wordt 
er een tweede workshop georgani-
seerd. Deze vindt plaats op vrijdag-
avond 30 januari. Inschrijven is van-
af heden mogelijk bij het Boekhuis 
via boekhuis@boekenhof.nl of tele-
fonisch via 0297-324454. 

Oliebollentaxi van start!
Aalsmeer - IJssalon Cadore is van-
af deze maand overgenomen door 
een nieuw bedrijf. In het kader van 
het najaar en de komende feestda-
gen wordt gestart met oliebollen-
taxi.nl. De oliebollentaxi levert ra-
zendsnel oliebollen, appelbeignets, 
champagne, pandoro, panettone of 
complete feestpakketten aan zo-
wel particulieren en bedrijven. Al-
le vestigingen van  IJssalon Cadore, 
in Aalsmeer, Hillegom, Mijdrecht en 
Uithoorn, zijn overgenomen door de 
Oliebollentaxi.nl om dagelijks verse 
oliebollen te verkopen. De oliebol-
len zijn ambachtelijk gemaakt vol-
gens een speciaal recept met onder 
andere rozijnen, appel, sukade en 
sinaasappelschillen erin. De oliebol-
len worden gebakken in Aalsmeer 
en zijn dagvers. 
Er kunnen grote hoeveelheden te-
gelijkertijd besteld worden, want 
er worden maar liefst 1500 oliebol-
len per uur gebakken. Gekozen kan 
worden uit gewone oliebollen, met 
krenten, of de zogenaamde blinde 
bollen zonder krenten. Speciaal uit 
Italië zijn de echte Italiaanse Maina 
Pandoro en Panettone gehaald wel-
ke uitsluitend en alleen bij de Olie-
bollentaxi te koop zijn. Er zijn diver-
se smaken waaronder de Tiramisu 
en Limoncello variant. Bij aankoop 
van de Pandoro of Panettone ont-
vangt u een leuk variatie recept zo-
dat het dessert met het kerstdiner 
echt iets bijzonders en unieks zal 
zijn. En wie wil dat nou niet? Voor de 
champagne is men afgereisd naar 
de Champagne regio in Frankrijk. In 
het kloppend hart van Montagne de 
Reims, ten noordoosten van Cham-
pagne bij de hoofdstad Pernay ligt 
het idyllische dorpje Rilly la Monta-
gne. Het is daar waar Patrick en zijn 
zus Agnes Manceaux hun 12 hecta-
ren wijngaard hebben liggen. Wijn-
gaarden die voornamelijk de Pre-
mier Cru en Grand Cru status heb-

ben en op duurzame, liefdevolle wij-
ze door broer en zus worden behan-
deld. Geheel onafhankelijk en zon-
der peperdure oenologen of wijn-
makers. Want Patrick en Agnes wil-
len graag betaalbare champagnes 
van hoge kwaliteit maken. Daar-
om vinifiëren ze zoveel mogelijk per 
perceel apart en gebruiken ze se-
lectief oude houten vaten. Hierdoor 
kunnen ze bij de assemblage nauw-
keurig sturen op het beste eindre-
sultaat. En dat is precies wat bij de 
Oliebollentaxi past, natuurlijke en 
eerlijke producten van hoge kwa-
liteit. De champagne kan geproefd 
worden bij de servicepunten, maar 
maakt u van tevoren even een af-
spraak. Ook voor relatiegeschen-
ken kan men bij de Oliebollentaxi 
terecht. Op de website staan de ver-
schillende mogelijkheden. Eveneens 
op Oudejaarsdag en op 1 janua-
ri kan bezorgd worden en de dagen 
erna, want de oliebollentaxi zal tot 
half januari blijven draaien. Bestel-
len kan via thuisbezorgd.nl of via de 
website www.oliebollentaxi.nl.

Vooges Oost winnaar 3e 
Aalsmeerse oliebollentest
Aalsmeer - Voor de derde keer 
stond afgelopen vrijdag 19 decem-
ber de Aalsmeerse oliebollentest 
op het programma. Een achtkoppi-
ge jury onder leiding van Jan van 
Schuppen boog zich over de smaak 
van twaalf oliebollen uit kramen en 
winkels in de gemeente. De eige-
naar van café Joppe had een divers 
gezelschap van kenners en liefheb-
bers verzameld om de oliebollen te 
keuren. Nieuwe gezichten, maar 
ook bekende juryleden, zoals René 
Martijn die voor de derde keer aan-
schoof en Eline van Erp en Bob van 
de Laarse, beide al twee keer eer-
der van de partij. Nieuw aan ta-
fel wijkagent Erik van den Brun, die 
zijn dochter Nicole had meegeno-
men. “Gratis oliebollen, daar doe ik 
het voor”, aldus de 18 jarige spon-
taan op de vraag van presentator 
Ron Leegwater van Radio Aalsmeer 
of ze het naar haar zin had. Radio 
Aalsmeer was voor de tweede keer 
de locatie waar de test werd gehou-

den. Regelmatig werden de luiste-
raars van Vrijdagavondcafé geïnfor-
meerd over het verloop van de test. 
De jury vond de kwaliteit van de bol-
len overigens een stuk minder dan 
andere jaren. “Droog”, noemde ju-
rylid Miranda Gommans één van 
de ballen en Linda van de Polder: 
“Het lijkt wel een stuiterbal.” An-
der minder positief commentaar van 
de jury was: “Niet gaar, ranzig en 
1 rook naar oude stuivers.” De bol-
len werd uitvoerig getest op vetge-
halte, structuur, knapperigheid en 
uitstraling. Het oog wil tot slot ook 
wat. Getest zijn de oliebollen van de 
bakkers Hulleman, Ab Müller, Voo-
ges in Oost en in Centrum, Bertram 
en Brood en Van Leeuwen en van 
de kramen op het Pompplein (Zuid) 
en Praamplein, in Kudelstaart en in 
Oosteinde (Het Oosten) en de Olie-
bollentaxi. Van de supermarkten zijn 
alleen de oliebollen van de Jumbo 
op tafel gelegd en dit had te ma-
ken met het feit dat de C1000 vo-

rig jaar als winnaar uit de bus was 
gekomen. De oliebollen van de kra-
men scoorden allen een mage-
re zes. “Opvallend”, aldus de voor-
zitter. “De vorige keren scoorden 
ze juist goed.” Eén bol stak er vol-
gens de unanieme jury met kop en 
schouders boven uit: De oliebol van 
bakkerij Vooges in Oost. Met stip 
op één dus. “Tevens nog één van 
de goedkoopste ook”, vervolgde Jan 
van Schuppen in de bekendmaking. 
Op twee is de oliebol van Hulleman 
geëindigd (smaakt een beetje naar 
hun krentenbollen) en opnieuw een 
hoge score voor de supermarktbol: 
Jumbo op drie! Ruim een uur heeft 
de test geduurd. Uiteraard werd se-
rieus gejureerd (om te proeven wa-
ren de oliebollen in stukjes gesne-
den door jurylid Abdoel el Fatahi), 
maar gezelligheid maakte natuur-
lijk ook deel uit van deze Aalsmeer-
se keuring. Er stond wijn op tafel. 
Drie soorten uit Italië, speciaal ge-
selecteerd omdat ze perfect passen 

bij oliebollen. De voorzitter had de-
ze gekocht bij een slijterij in de Op-
helialaan. En met deze gratis tip van 
de jury werd de oliebollentest af-
gerond. Aan het leuke en informa-
tieve programma Vrijdagavondcafé 
met Ron en Caroline kwam ook bij-
na een einde. Geëindigd werd met 
de twitterhit, wat vind jij een leu-
ke kerstplaat? Juryvoorzitter Jan 
van Schuppen twitterde de kerst-
plaat van Bert en Ernie door en deze 
originele inbreng konden de beide 
presentatoren wel waarderen. Weer 
eens iets heel anders dan de be-
kende kerstnummers die ieder jaar 
weer te horen zijn. Jan won hiermee 
twee kaartjes voor Crown Cinema. 
Luisteren naar het Vrijdagavondca-
fé is overigens wel een aanrader. 
Heel gevarieerd, met deze keer cu-
linaire kersttips van kok Mark, vei-
ligheidstips tegen inbraken en meer 
over vuurwerk(overlast) door agent 
Erik en natuurlijk veel muziek. Dit 
kan overigens pas weer in 2015, 
Ron en Caroline gaan eerst kerst en 
oud en nieuw vieren, maar op 2 ja-
nuari nemen ze weer plaats achter 
de microfoon van het lokale radio-
station in het complex van Studio´s 
Aalsmeer. 

Door Jacqueline Kristelijn

Wijkagent Erik van den Brun schoof aan voor veiligheidstips tegen inbraken en 
vertelde het een en ander over vuurwerk. 

De jury van de oliebollentest samen met Ron en Caroline van het Vrijdag-
avondcafé. Foto: www.kicksfotos.nl. 

De jury tijdens de oliebollentest afgelopen vrijdag bij Radio Aalsmeer. Ron en Caroline ‘aan het werk’ tijdens het Vrijdagavondcafé bij Radio Aalsmeer.

Jumbo bundelt krachten voor 
fijnere kerst voor iedereen
Aalsmeer - Een fijne kerst is lang 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Jumbo Supermarkten en diver-
se maatschappelijke organisaties 
(waaronder Voedselbanken Neder-
land, Het Leger des Heils, Nationaal 
Ouderenfonds en Nationale Vereni-
ging de Zonnebloem) slaan daarom 
de handen ineen. Samen met klan-
ten en artiesten willen zij zoveel mo-
gelijk mensen een mooiere kerst 
bezorgen. Tijdens de landelijke ac-
tie ‘Samen vieren we kerst’ kunnen 
klanten bij Jumbo door middel van 
coupons kerstgerechten vanaf  1,50 
euro doneren aan mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebrui-
ken. Jumbo vult elke twee gedo-
neerde gerechten aan met een der-

de gerecht. Samen met de maat-
schappelijke organisaties zorgt het 
familiebedrijf er vervolgens voor dat 
deze een goede bestemming krijgen 
in de vorm van kerstdiners en kerst-
pakketten. Om echt héél Nederland 
voor elkaar in beweging te krijgen, 
is een groot aantal artiesten, waar-
onder René Froger, Do en Jan Smit 
samen de studio ingegaan. Onder 
de naam ‘EenMaal Voor Allen’ heb-
ben zij de kerstsingle ‘Kerstmis Vier 
Je Samen’ opgenomen. Maandag 8 
december is de actie gestart in alle 
Jumbo winkels. Tijdens ‘Samen vie-
ren we kerst’ kunnen klanten ge-
rechten doneren door speciale cou-
pons ter waarde van 1,50, 2,50 of 
4,50 euro af te rekenen bij de kas-

sa. Deze coupons zijn te vinden in 
alle Jumbo winkels en worden ook 
huis-aan-huis bezorgd. Jumbo vult 
elke twee gedoneerde gerechten 
aan met een derde gerecht. Samen 
met negen maatschappelijke orga-
nisaties zorgt Jumbo voor de orga-
nisatie van de kerstdiners voor bij-
voorbeeld ouderen en de bezorging 
van de kerstpakketten voor minder-
bedeelde gezinnen door heel Ne-
derland. Jumbo werkt in deze ac-
tie samen met Voedselbanken Ne-
derland, Het Leger des Heils, Nati-
onaal Ouderenfonds, Nationale Ver-
eniging de Zonnebloem, Humani-
tas, Vluchtelingenwerk Nederland, 
Stichting Sensoor, Coalitie Erbij en 
de MOgroep. 

Kerstsingle René Froger 
Als voorschot op de actie van Jum-
bo, is vanaf nu een kerstsingle ge-
schreven door onder andere Re-
né Froger, te downloaden via on-

der meer iTunes en Spotify. “Als am-
bassadeur van Voedselbanken Ne-
derland word ik geconfronteerd 
met nog steeds groeiende armoe-
de in eigen land. Ook de eenzaam-
heid van veel ouderen is schrijnend. 
In mijn ogen kan het niet waar zijn 
dat we dit in eigen land laten ge-
beuren en maar snel de andere kant 
op kijken”, aldus René Froger. “Sa-
men met collega’s was ik erg en-
thousiast over het idee. Met arties-
ten als Jan Smit, Lee Towers, Ruth 
Jacott, Do, André Hazes Jr., Willeke 
Alberti, Lange Frans, Thomas Berge, 
Kim-Lian van der Meij, Ernst Dani-
el Smid, Loïs Lane en Monique Smit 
zijn we de studio ingedoken. Ik ben 
enorm trots op het resultaat. Laten 
we er samen voor zorgen dat heel 
Nederland voor elkaar in beweging 
komt.” De opbrengst van de single 
‘Kerstmis vier je samen’ van het col-
lectief Een Maal voor Allen komt ten 
goede aan de actie.

Drie introductiedagen
Nieuwe modellen Antaris 
bij jachthaven Poelgeest
Streek - Tijdens de eindejaars-
show worden bij Jachthaven Poel-
geest in Oegstgeest de nieuwste 
Antaris modellen voor 2015 geïn-
troduceerd. Deze Friese sloepen-
bouwer, die bekend staat om zijn 
styling en innovatie, heeft deze 
winter twee nieuwe modellen op 
de markt gebracht: de Seventy7 
Sport en Seventy7 Cabin. Ook de-
ze boten zijn weer geheel in Ne-
derland ontwikkeld en gebouwd.
De ruim 8 meter lange Antaris Se-
venty7’s zijn een logisch vervolg 
in de nieuwe lijn die in 2013 werd 
gestart met de Sixty6 en in 2014 

uitgebreid met de Fifty5. Deze bei-
de modellen zijn dermate succes-
vol (elk jaar is de volledige pro-
ductiecapaciteit verkocht) dat er 
voor 2015 ook een maatje groter 
is ontwikkeld. De open uitvoering 
heeft de aanduiding Sport mee-
gekregen, de boot die bij Poel-
geest wordt onthuld is dan ook 
uitgevoerd met een 200 pk ster-
ke dieselmotor! In deze combina-
tie is het dan ook prima mogelijk 
om achter de Seventy7 Sport te 
waterskiën of wakeboarden. Na-
tuurlijk is de Sport uitgerust met 
alle comfort zoals een spoelbakje, 

koelkast en een afgesloten toilet-
ruimte. De Seventy7 Cabin is een 
volwaardige kajuitboot voorzien 
van alle gemakken voor lange-
re tochten. In de ruime kajuit zijn 
twee slaapplaatsen, een kombuis 
en een afsluitbare toiletruimte. De 
ruime open kuip is voorzien van 
een supergezellige rondzit, koel-
kast en makkelijke doorgang naar 

het zwemplateau. Tijdens de ein-
dejaarsshow bij Jachthaven Poel-
geest zijn beide modellen voor het 
eerst te zien. De showroom aan 
de Hugo de Vrieslaan in Oegst-
geest is geopend op 27, 29 en 30 
december van 10.00 tot 17.00 uur. 

Meer informatie op www.poel-
geest.nl.
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Briljant Entertainment geeft prijs 
aan Zorgcentrum en Opkikker
Aalsmeer - De Starter van het Jaar 
Briljant Entertainment schenkt het 
gewonnen bedrag van 500 euro aan 
Zorgcentrum Aelsmeer en Stichting 
De Opkikker. Ze gaan op 8 februa-
ri 2015 optreden voor de bewoners 
van het Rozenholm en Zorgcentrum 
Aelsmeer. Ook verzorgen ze een 
optreden voor zieke jongeren voor 
Stichting De Opkikker. Jaren gele-
den heeft één van de kinderen na-
melijk ook een Opkikkerdag gehad. 
Het bedrijf staat op naam van Pe-
tra Huiskens, maar eigenlijk werken 
haar kinderen heel hard om dit be-
drijf tot een succes te maken. Ze wil 
ze met dit bedrijf dan ook alle kan-
sen bieden om later zelf een suc-
cesvol ondernemer te worden. Bril-
jant Entertainment heeft 3 handels-
namen: Briljant Entertainment ver-
zorgt muziek op feesten en partijen, 
Briljant Illusies verzorgt goochelop-
tredens op locatie en Roy’s Magic 
Theater is een klein magisch thea-
ter waar kinderfeestjes worden ver-
zorgt. Dit kan ook bij mensen thuis 
of op een aparte locatie. Ze willen 
de kosten laag houden en dat maakt 
het juist leuk voor iedereen. Maar 
soms hebben ze ook wel eens een 
VIP verjaardagspartijtje met beken-
de artiesten. Dan kan het wat duur-
der. Iedereen kan ook bij ze terecht 
voor Drive-in disco’s. Zij verzorgen 
dan het geluid en licht voor de klan-
ten. Dat levert altijd positieve reac-
ties op. 

Beste van Nederland
Illusionist Roy Huiskens is Neder-

lands Junior Kampioen Goochelen 
2014. Hij heeft veel leuke reacties 
gehad op het winnen van de prijs 
Starter van het Jaar 2014. Hij heeft 
ook grootse plannen en werkt met 
bekende mensen uit de entertain-
ment wereld samen om bij de top 
van Nederland te komen in 2016. Ze 
werken ook met de Choreograaf van 
Hans Klok. Roy is nu al op zoek naar 
trucs. Hij wil zelfs naar Italië reizen 
waar de grootste winkel voor illusi-
onisten is. Ook is hij al aan het oe-
fenen voor het NK van 2016. Roy 
Huiskens heeft ook al opgetreden 
bij het  televisieprogramma Zapp 
live. Op zaterdag 20 december heeft 
de vijftienjarige Roy zelfs zijn eigen 
Dinershow in the Beach van 18.30 
tot 22.30 uur. Het programma, dat 4 
uur duurt en heet ‘Roy’s Magic Di-
ner Night.’ 

Bij de show is een luxe 3 gangen di-
ner inbegrepen en kaarten kunnen 
gereserveerd worden bij The Beach 
via info@beach.nl. Wethouder Eco-
nomische Zaken Ad Verburg: “Dit is 
een maatschappelijk verantwoord 
bedrijf. Zo hebben ze al een aantal 
keren belangeloos op getreden voor 
het goede doel. Briljant Entertain-
ment is zeer innovatief. Ze zoeken 
steeds naar nieuwe acts en hebben 
ook contact met grote illusionisten 
als Hans Klok. Een startende onder-
neming met kansen. Al met al een 
zeer leuke onderneming die het pu-
bliek kan vermaken en volgens de 
Jury een Onderneming naar ons 
hart.”

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg en voorzitter John Jansen van 
Ondernemersvereniging Ondernemend Aalsmeer en de familie Huiskens van 
Briljant Entertainment met de cheque voor de goede doelen.

Rustpauze bij Nieuwendijk
Marechausse op weg naar 
Serious Request  
Aalsmeer - Vrijdag 19 december 
was het een drukte van belang bij 
Renault Nieuwendijk aan de Zwar-
teweg. Honderden leden van de Ko-
ninklijke Marechaussee namen deel 
aan de Run-Bike-Run for 3 FM Se-
rious Request. Zij waren ‘s ochtends 
om 8.00 uur gestart in Apeldoorn en 
legden in etappes, al rennend en 

fietsend, een route van 130 kilome-
ter af naar Haarlem. Renault Nieu-
wendijk ondersteunde het sympa-
thieke initiatief door de sportievelin-
gen te ontvangen voor rust en fou-
rage, waarna zij hun route vervolg-
den naar het Glazen Huis om daar 
het sponsorgeld van 150 euro per 
deelnemer te overhandigen.

Kerstband brengt extra 
gezelligheid in Centrum

Aalsmeer - Winterweekend was het 
afgelopen vrijdag 19 tot en zondag 
21 december in het centrum. Winter-
se sneeuw en ijskou waren (gelukkig) 
ver te zoeken, met alleen vrijdag af en 
toe bui en zaterdag en zondag droog 
met veel wind, leek het eerder herfst. 

Veel bezoekers aan het dorp dach-
ten overigens een kerstmarkt te be-
zoeken, maar hier was dit jaar niet 
voor gekozen. Vrijdag wel een aantal 
kraampjes voor winkels en in de mid-
dag en avond optredens van de kerst-
band en ‘s avonds mochten kinderen 
en iedereen die dat wilde broodjes 
bakken boven het kampvuur voor het 
Molenplein. Zowel vrijdag als zater-

dag was er op het Molenplein een 
keuze aan lekkernijen met brood-
jes, stroopwafels en lekkernijen uit 
de bijzondere foodbusjes. Op zater-
dag liep het Dickens Koor door de 
Zijdstraat en zondag werden de be-
zoekers in veel winkels getrakteerd 
op extraatjes. En op een gratis por-
tie poffertjes en muziek van op-
nieuw de kerstband in de Zijdstraat 
en op het Raadhuisplein en de band 
Kadoos in het Boekhuis. De onder-
nemers hebben een stempelactie 
gehouden, waarmee een iPod ge-
wonnen kan worden. De bekend-
making van de winnaar is binnen-
kort. Ondanks de concurrentie van 
omliggende winkelcentra mocht het 
Centrum een redelijk aantal bezoe-
kers welkom heten. Een leuke start 
van hopelijk meerdere koopzonda-
gen. De motie van de VVD afgelo-
pen donderdag in de Raad voor ex-
tra openstelling van de winkels op 
zondag is tot slot met een meerder-
heid aangenomen. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Laatste werkdag in Sportzicht
Aalsmeer - Dinsdag 30 decem-
ber is het alweer laatste werkdag 
in Aalsmeer. Café Sportzicht intro-
duceerde jaren geleden het begrip 
‘laatste werkdag’. Het gaat hier om 
de laatste werkdag in het kalender-
jaar van de veiling. Om 15.00 uur be-
gint het feest. 
Ook dit jaar zal er weer speciale be-
diening rondlopen om iedereen te 
voorzien van een lekkere versnape-
ring. Nadat iedereen een beetje is 
bijgekomen van de bediening,  die 
is namelijk wat anders dan anders, 
start om 17.00 uur live muziek van 
zanger en entertainer Peter Bont. 
Hij zal zorgen voor een gezellige 
sfeer, met lekkere meezing muziek. 
Het wordt een feestje. De toegang is 
gratis en iedereen die zin heeft om 
de ‘laatste werkdag’ te vieren is van 

harte welkom in café Sportzicht in 
de Sportlaan.

Kerstbal en gourmetten
Eerst echter organiseert café Sport-
zicht  op woensdag 24 december 
een kerstbal met dj Wally ofwel Erik 
Walraven. Vanaf 20.30 uur gaat dj 
Wally iedereen een waar kerstge-
voel geven met gezellige (kerst)mu-
ziek. En iedereen, die zin heeft in 
een sfeervol samenzijn, is van harte 
welkom. De toegang tot het kerst-
bal is gratis. Op vrijdag 26 december 
staat gourmetten weer op het pro-
gramma. De eigenaren van Sport-
zicht hopen dit te mogen doen met 
een grote groep gasten. Wil je aan-
schuiven? Geef dit door bij de bar 
en je bent er bij! Aanvang is 16.00 
uur.

Gasten: Schockman en Verburg 
Kerst op Radio Aalsmeer
Aalsmeer -  Radio Aalsmeer was 
de laatste tijd al behoorlijk in kerst-
sfeer, maar ook tijdens de feestda-
gen kunt u gerust de radio aan-
zetten! Diverse programmamakers 
zullen een extra uitzending verzor-
gen. Radio Aalsmeer zendt 24-uur 
per dag uit voor alle inwoners van 
Aalsmeer, Kudelstaart en wijde 
omgeving, maar is ook wereldwijd 
via www.radioaalsmeer.nl te be-
luisteren. Met andere woorden Ra-
dio Aalsmeer, het hart van de re-
gio. Ook de reguliere programma’s 
zullen de komende week weer een 
vertrouwde duit in het zakje doen. 
Natuurlijk aanstaande maandag-
avond 29 december interessante 
gasten in ‘Door de Mangel’ (19.00 
tot 20.00 uur) en ‘De Top 10 van…’ 
(20.00 tot 21.00 uur). 

Deze week zijn dat achtereen-
volgens Arjen Verburg en Silvia 
Schockman. In ‘Aalsmeer Politiek’ 
mogen iedere zaterdag Aalsmeer-
se politici de lokale politieke week 
doornemen. In deze op bestuurlijk 
gebied roerige tijd, staat dat ga-
rant voor een leuke uitzending. Za-
terdag 27 december is vanaf 12.00 
uur PACT aan de beurt. Uiteraard 
kunnen weer live vragen gesteld 
worden aan deze Aalsmeerder. U 

kunt dit doen via het telefoonnum-
mer 0297-325858, via e-mail: stu-
dio@radioaalsmeer.nl. Op eerste 
en tweede Kerstdag bezorgt Ra-
dio Aalsmeer inwoners een origi-
nele kerstervaring. 
Ondanks dat de reguliere dagpro-
grammering bestaat uit heerlij-
ke muziek, zullen tijdens de kerst-
dagen diverse programmamakers 
een live gepresenteerd kerstpro-
gramma brengen. Zo kan op eer-
ste Kerstdag geluisterd worden 
naar live-uitzendingen met kerst 
gospeltracks met Siefke en Braam 
(10.00 tot 12.00 uur), de kerstshow 
van Marjolein en Marcel (12.00 tot 
14.00 uur) en in de avond (20.00 
tot 22.00 uur) kerst met Rinus en 
op tweede Kerstdag van 12.00 tot 
14.00 uur kerst met Sem en van 
14.00 tot 16.00 uur kerst met An-
na-Maria.

En hou www.radioaalsmeer.nl  in 
de gaten, want wie weet volgen er 
nog meer speciale uitzendingen! 
Radio Aalsmeer is te beluisteren 
op 105.9 FM en de kabel op 99.0 
FM, maar ook via de livestream 
op internet: www.radioaalsmeer.
nl. Het bezoekadres van de studio 
is Van Cleeffkade 15 in Studio’s 
Aalsmeer.

Ruilbeurs in 
Hornmeer

Aalsmeer - Zaterdag 27 decem-
ber wordt van 13.00 tot 16.00 
uur weer een algemene verza-
melaarsbeurs gehouden in wijk-
gebouw Hornmeer aan de Roer-
domplaan. 

De tafels zijn gevuld zijn met 
postzegels, munten, penningen 
en onder andere boeken. Het is 
ook mogelijk spullen te ruilen. De 
toegang gratis. 

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

2 Jubilarissen Toonkunstkoor
Aalsmeer - Tijdens de laatste re-
petitie van Koninklijk Toonkunstkoor 
Aalsmeer werden traditiegetrouw de 
jubilarissen gehuldigd. Voorafgaand 
memoreerde voorzitter Cees Stieva de 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar, 
waaronder een concert met twee wer-
ken die niet eerder in Aalsmeer waren 
uitgevoerd, de Messa di Gloria van Pu-
cinni en het Requiem van John Rut-
ter. Ook blikte hij vooruit naar het ge-
zamenlijk concert van drie Aalsmeer-
se koren, Vivace, Con Amore en Toon-
kunstkoor Aalsmeer. Tijdens dat con-
cert op 29 maart 2015 in de Bloem-
hof, aanvang 15.00 uur, zullen de koren 
werken uit hun eigen repertoire zingen, 
maar ook gezamenlijk een werk uit-
voeren: ‘Captain Noah and his floating 
zoo’ van Joseph Horowitz. Het belooft 
een spektakel te worden. Eind oktober 
volgt dan het reguliere concert met de 
Nelson-mis van Haydn en het Requi-
em van Mozart. Een nieuw initiatief is 
de openbare repetitie van het koor. Op 

20 januari is iedereen van harte wel-
kom bij de repetitie van Toonkunstkoor 
Aalsmeer in de Doopsgezinde Kerk in 
de Zijdstraat. Aanvang 19.45 uur. Er 
waren dit jaar twee jubilarissen in het 
koor. Paul Keessen maakte de 25 jaar 
vol en Agna Maarse 40 jaar. Beiden 
komen uit een familie die zeer verbon-
den is met Aalsmeers Koor. Via jeugd-
koren tenslotte bij het ‘Grote Koor’, zo-
als het koor liefdevol genoemd werd. 
Vooral de naam Keessen is prominent 
aanwezig in de geschiedenis van het 
koor. Ene C. Keessen Az. was secreta-
ris in 1897 toen het reglement van het  
koor herzien en vastgesteld werd. De 
vader van Paul is heel lang penning-
meester van het koor geweest en de 
moeder van Agna werd erelid van het 
koor toen ze zestig jaar lid was. Kort-
om het koor heeft heel trouwe leden. 
Paul kreeg voor zijn 25 jaar de medaille 
van Toonkunst met een mooi boeket en 
Agna kreeg een gouden muzieksleutel 
van het koor met eveneens een boeket.

Vogelbeurs in Wellant College
Aalsmeer - De Vogelbeurs in 
Aalsmeer is uitgebreid, heeft een gro-
tere ruimte gekregen, waardoor meer 
handelaren uitgenodigd kunnen wor-
den, meer vogels geshowd kunnen 
worden en een groter assortiment aan 
vogels en benodigdheden aangebo-
den kan worden. Aanstaande zondag 
28 december wordt weer een grote vo-
gelbeurs gehouden van 10.00 tot 13.30 
uur in het Wellant College aan de Lin-
naeuslaan 2. Iedere vogelliefhebber is 
welkom om vogels te kopen, verkopen 

te ruilen of rond te kijken en vragen te 
stellen betreffende vogels, voedsel en 
huisvesting. De entree bedraagt 1 eu-
ro voor iedereen die komt kijken of ko-
pen. Tevens maken bezoekers kans op 
een leuke attentie  met hun entreebe-
wijs. Verkoop van eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn aanwezig (alleen op 
uitnodiging) met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kanaries 
en kromsnavels, zaden en zaadmeng-
sels. Voor inlichtingen: 06-10666878.







Kerstverhaal 2014, door Gerard Zelen

De ster van Bethlehem...
Aalsmeer - ‘Mon Lisa, Mona Li-
sa. You’re so like the lady with the 
mystic smile’. Terwijl Leo Vogel  met 
zijn pas aangekochte kleinood Het 
Louvre verliet, neuriede hij spontaan 
deze klassieker van Nat King Cole. 
Eigenlijk had hij zich voorgenomen 
om nooit meer een kopie van wat 
voor kunstwerk dan ook nog te ko-
pen, immers zijn huis puilde er on-
dertussen van uit. Het ging van Le 
Paradis van Chagall tot de Coca Co-
la blikken van Andy Warhol en alles 
wat er tussen in zit. Maar kennelijk 
had Leo Vogel vandaag op zijn eer-
ste dag in Parijs een kleine uitzon-
dering gemaakt, het was hoogstens 
0,77 bij 0,59 centimeter. Een schalk-
se glimlach kon hij bij zichzelf na 
deze aankoop niet onderdrukken. 
Hij was immers gevallen voor een 
vrouw met een geheimzinnige glim-
lach. De museumgids had tijdens 
zijn rondleiding in het Musee du 
Louvre verteld dat Lisa Gheradine 
er model voor had gestaan. Miljoe-
nen bezoekers kwamen jaarlijks het 
beroemdste kunstwerk ter wereld 
bekijken: De Mona Lisa. De muse-
umgids had zijn verhaaltje afgeslo-
ten met de verwijzing naar de blik in 
haar ogen. Altijd keek de Mona Lisa 
je aan, waar je ook stond en waar je 
ook was. Bij het verlaten van de zaal 
probeerde Leo Vogel het nieuws-
gierig uit. Helaas werd het uitzicht 
op die ene geheimzinnige glimlach 
door de menigte die massaal voor 
het schilderij stond hem ontnomen. 
Terwijl de eerste sneeuwvlokken 
neer dwarrelden op Parijs en de 
lichtjesstad nu nog meer als ooit 
te voren twinkelde in de kerstsfeer, 
zette Leo Vogel zijn kraag omhoog 
bij het verlaten van het Louvre, op 
weg naar zijn pension. Al jaren vier-
de Leo Vogel zijn kerstdagen bui-
tenshuis, vluchtend voor al de poes-
pas rondom de kerstdagen, maar 
vooral de ongeremde uitbundigheid 
van de kerstdis stond hem steeds 
meer tegen. In plaats van sober-
heid te betrachten, pakten de men-
sen steeds meer met groter wor-
dende kerstbomen en luxer uitzien-
de cadeaus naar elkaar uit. Elk jaar, 
vluchtte hij naar een andere stad. 
Altijd was er wel een bezoek aan 
een plaatselijke musea in opgeno-
men. Al jaren deed Leo Vogel bij de 
kunst de nodige inspiratie op, maar 
vooral verwondering die hij bij het 
kerstfeest steeds meer moest ont-
beren. In een typisch Parijs ach-
terafsteegje midden in de kunste-
naarswijk Montmartre, had Leo Vo-
gel zich vanochtend voor twee da-
gen ingeschreven in pension Saint 
de Pierre. Bij terugkeer van zijn mu-
seumbezoek aan het Louvre, knik-
te de alom gemoedelijke eigenaar 
van het pension Leo Vogel vriende-
lijk toe: “Bonsoir monsieur Veugel”. 
Hij knikte onvertaald beleefd terug.
Ter compensatie dat de lift ‘en pan-
ne’ was voor de gasten, hing er een 
met kerstballen versierd bordje bo-
ven de toegang van het smalle trap-
pengat: ‘Jojeux noel et bonne an-

nee’. Ook vrolijke Kerstdagen, ver-
zuchtte Leo Vogel. De steile trap-
pen naar de heuvel van Montmartre 
waren al een aanslag op zijn con-
ditie en zijn humeur geweest en nu 
dit ook nog. Het leek wel of het een 
traditie was bij alle pensions tijdens 
feestdagen: Lift defect! Gelaten be-
gon Leo met tegenzin aan de zo-
veelste beklimming van vandaag. 
Op drie hoog, verscholen in een 
hoek, bevond zich zijn kamer: no: 
23. Het geluid van de rammelende 
sleutelhanger, afbeeldend, hoe kon 
het ook anders, de Eiffeltoren, ver-
brak de stilte in het schijnbaar ver-
der verlaten pension. Eindelijk was 
Leo Vogel weer terug in zijn eenvou-
dige kamer. Aan de muur hing een 
foto van de witte basiliek de Sacre 
Coeur, hier in het echt vlakbij om de 
hoek. Het enige raam met uitzicht 
keek niet uit op de beroemde Pla-
ce du Tertre, met al zijn kunstschil-
ders en toeristen, maar op een ho-
ge opgetrokken stenenmuur van het 
naast gelegen pand. Een oude lan-
taarn straalde een diffuus licht over 
de desolaat uitziende binnenplaats 
diep beneden hem. 
Vermoeid liet Leo zich zakken op 
het bed. Hij bracht zijn handen ach-
ter zijn hoofd en staarde naar het  
foeilelijke bloemetjesbehang pla-
fond. Water geven was nog een pro-
bleem.Van ver weg liet Parijs zich 
horen door het bovenlicht van zijn 
raam. Ergens beneden op de bin-
nenplaats, probeerde een krolse 
Parijse kat het Franse volkslied: De 
Marseillaise te krijsen. Minuten lang 
bleef Leo Vogel zo roerloos liggen, 
denkend aan thuis. De kerstbomen 
waren ongetwijfeld met nog meer 
kerstballen en slingers opgetuigd 
dan de andere jaren. Het kerstfeest 
moest ook dit jaar weer bij iedereen 
een geluksgevoel geven, vol met 
ongebreidelde groei in overdaad. 
Ergens in de verte raasde een au-
to met sirene van de Franse gendar-
merie door de straten van Parijs. De 
eerste klanken van beierende luid-
klokken voor de kerstnacht, afkom-
stig van de machtige basiliek Sacre 
Coeur, klonken door tot in zijn ka-
mer. De sneeuw had Parijs veran-
derd in een winters-landschap. Een 
betere en completere kerst kon de 
Parijsenaar zich niet wensen dit jaar. 
Leo Vogel klikte het schemerlamp-
je naast hem aan en hield de Mona 
Lisa voor het licht. De geheimzinni-
ge glimlach sleepte Leo Vogel wel-
dra mee in een diepe slaap.
Langzaam gingen de stalenhekken 
van de Porte des Lions voor Leo Vo-
gel  open. Als een sneeuwschuiver 
werd nu de verse sneeuw door de 
met goud beschilderde toegangs-
hekken aan de kant geschoven. 
Normaal komen de bezoekers via 
de hoofdentree Pyramide du Louvre 
naar binnen, maar nu liep Leo Vogel 
via de zogenaamde Leeuwen Poort 
de zijvleugel van het Louvre binnen.
Wat Leo Vogel bevreemde, was dat 
de anders zo lange wachtrijen met 
museum bezoekers ontbraken. 

Zelfs was er geen suppoost of vei-
ligheid surveillant te zien. Hij stond 
nu in een grote hal, waar van links 
en rechts zalen op uit kwamen. De 
zalen waren in het donker gehuld. 
Nieuwsgierig liep Leo Vogel nu een 
van de zalen in. Alleen zijn eigen 
voetstappen doorklonken in het ver-
laten museum. 
Ineens keek hij verbaasd in het rond. 
De witgekalkte muren van het mu-
seum, waar anders honderden ver-
schillende soorten schilderijen van 
uiteen lopende kunstenaars hingen, 
werden nu gevuld door alleen maar 
een soort afbeelding van de schil-
der Jan van Eijck: De Heilige Maagd 
en het pasgeboren Jezuskind. Waar 
hij ook keek, ze hadden allemaal de 
zelfde maat en met de zelfde uit-
vergrootte detail als afbeelding van 
de Heilige Maagd en het Jezuskind 
op haar arm. Plots vanuit een ande-
re zaal hoorde hij van vanuit de ver-
te voetstappen aankomen. Kennelijk 
was hij in de kerstnacht niet alleen 
in het Louvre. Gespannen keek hij 
de donkere zaal in. Uit het niets ver-
scheen er plots een wazige gedaan-
te. Het mysterieuze bijna doorzichti-
ge wezen stond nu ineens vlak voor 
hem. Met een glimlach wees het 
wezen nu naar het schilderij. Ter-
wijl hij Leo uitnodigde om dichter-
bij te komen, ging het licht vanuit de 
glazen koepel boven hen met de ve-
le spots aan. Het schilderij waar Leo 
Vogel nu voorstond, werd als enige 
uitgelicht. Op het moment dat het 
licht was ontstoken, was het wezen 
verdwenen. 
Nu hij zo vlak voor het schilde-
rij stond, werd Leo Vogel weder-
om, net zoals al eerder bij de Mo-
na Lisa bevangen door die ge-
heimzinnige glimlach. Het leek net 
of het Jezuskind met zijn ongrijp-
bare blik iets wilde zeggen tegen 
hem. Maar ineens vervaagde het ta-
fereel en het leek net of Leo Vogel 
weg zweefde vanaf de plek in het 
museum en verdween in een misti-
ge wolk gevuld met sneeuwvlokken.
Vlak voor hem doemde plots de fel 
witte Basiliek de Sacre Coeur voor 
hem op.  Geruisloos gingen de deu-
ren van de uit Romaanse en Byzan-
tijnse stijl  opgetrokken kathedraal 
open. Voorzichtig en schoorvoetend 
liep Leo Vogel de immense kerk bin-
nen. Voordat Leo Vogel het doorhad, 
kwam uit een van de donkere spe-
lonken van de kerk  een vergelijk-
baar doorzichtig wezen op hem af, 
die hij al eerder had ontmoet zojuist 
in het Louvre. Het wezen keek Leo 
Vogel aan, en bracht zijn vinger met 
een stilzwijgend gebaar naar zijn 
mond. Stilte. Hij kwam ogen te kort 
en met verbazing keek hij om zich 
heen naar het rijkversierde interi-
eur, dat gevuld was met de mooiste 
schilderrijen en beeldhouwwerken. 
Ergens hoog boven Leo Vogel van-
daan, daalde vanaf het balkon de 
begin klanken van het Weihnachts- 
Oratorium van J. S. Bach. Terwijl het 
koor de Basiliek vulde met het eer-
ste gedeelte Jauchzet, gebaarde 

     Foto’s: www.kicksfotos.nl.

2e katern
plots het mysterieuze wezen zwijg-
zaam naar het plafond vooraan in 
de kerk boven het altaar. 
Duizenden, maar dan ook duizen-
den kleine steentjes, vormden  het 
grootste gekleurde mozaïekwerk 
wat er in ooit de wereld was ge-
maakt. Met wijd open geslagen ar-
men keek de figuur Christus Pan-
tokratos Leo Vogel liefdevol en uit-
nodigend aan. Eindeloos bleef hij 
vol verwondering staren naar het 
gewelf. Terwijl het wezen verdween 
in de diepste spelonken van de Sa-
cre Coeur, vervaagde ineens ook 
het mozaïekwerk voor de ogen 
van Leo Vogel. Boven aan de be-
sneeuwde stenentrap naast de Ba-
siliek, leek Leo Vogel nu de diepte 
in te kijken. 227 treden diep. Mist 
en sneeuw flarden vlogen langs 
hem heen. De stilte deed onwerke-
lijk aan. Op het moment dat hij de 
eerste stap naar beneden had ge-
zet, voelde hij de kou van het smelt-
water in zijn schoenen lopen. 
Met een schok of hij in een ijskoud 
bad was beland, zat Leo Vogel nu 
rechtop in zijn bed. Verdwaasd keek 
hij zijn pensionkamer in het rond. 
De sneeuw had kennelijk door het 
openstaande raam de hele nacht 
vrij spel gekregen tot op zijn bed. 
Leo Vogel schudde de natte kou-
de sneeuw van zich af en slenterde 
naar het raam. De kerstklokken van 
de Sacre Coeur bejubelden Parijs 
op deze eerste kerstdag. Plots werd 
er op de deur geklopt. Even later 
overhandigde de eigenaar van het 
pension een dienblad met twee ver-
se croissants en een kop thee aan 
de verraste Leo Vogel. De eigenaar 
glimlachte: “Joyeux Noel et bonne 
annee, monsieur Veugel“.
Leo Vogel was na zijn gastvrije ont-
bijt opgestaan en had zich voorge-
nomen om nog een keer voor dat 
hij vertrok uit Parijs, de Mona Li-
sa te gaan bekijken. De nachtmer-
rie van elke toerist was een rij van 
ongeveer 2 kilometer of nog meer. 
Leo Vogel stond nu met duizen-
den andere toeristen bij de hoofd-
ingang Pyramide du Louvre van het 

museum. Als kudde vee bijeen ge-
dreven, slingerde de wachtende rij 
bezoekers om de glazen Pyramide 
op het binnen terrein van het Lou-
vre. Na geduldig wachten kon Leo 
Vogel eindelijk naar binnen. Letter-
lijk werd hij nu opgetild en voortge-
duwd  door de mensen massa. Van 
de schilderijen in de zalen was bij-
na niets te zien, zeker niet als je ze 
van dichtbij wilde bekijken. Er was 
geen doorkomen aan. Duizenden 
en duizenden bezoekers begaven 
zich in een constante stroom van 
komen en gaan, richting de Mona 
Lisa. Met inzet van zijn robuuste li-
chaam, maar vooral die van zijn el-
lenbogen, probeerde Leo Vogel zich 
een weg te banen tussen de menig-
te door om in de buurt van de Mo-
na Lisa te komen. Het leek bijna een 
gevecht op leven en dood. 
Ineens versperde een suppoost 
Leo Vogel zijn verdere doorgang. 
Met een strenge blik werd hij nu 
uit de menigte gehaald en met har-
de hand afgevoerd naar de zijkant 
van de zaal. Verontwaardigd trok 
Leo Vogel even later zijn colbert in 
het fatsoen en ging beledigd op een 
van de bankjes zitten. Mokkend zat 
Leo Vogel minuten lang in zich zelf 
gekeerd en had niet in de gaten dat 
er verderop rondom het schilderij 
van de Mona Lisa iets gaande was. 
Er was plots veel geroezemoes on-
der de bezoekers. Enkele suppoos-
ten probeerden nog de boel te kal-
meren, maar de paniek had zich al 
meester gemaakt onder de massa 
mensen. Links en rechtsom stoven 
de bezoekers angstig weg. 
Voordat Leo Vogel het door had wat 
er allemaal aan de hand was, ont-
steeg vanuit het schilderij de Mona 
Lisa ineens een fel schijnend licht 
zijn richting uit. Om niet verblind 
te worden, hield Leo Vogel instinc-
tief nu zijn handen voor zijn gezicht. 
Tussen zijn vingers door zag hij een 
gedaante dichter en dichter op hem 
af komen. Net op het moment dat 
het vlak voor hem stond, schrok Leo 
Vogel heftig. Hij herkende de ge-
daante als het zelfde doorzichtige 

wezen uit zijn droom van de afge-
lopen nacht. Plots wees de mysteri-
euze gedaante nu zwijgend naar de 
overkant waar de Mona Lisa hing. 
Leo Vogel stond aan de grond ge-
nageld, toen hij zag wat er voor zich 
afspeelde. Was het niet die zelfde 
glimlach nu van de Mona Lisa die 
hij ook al eerder had terug gezien 
bij het pasgeboren Jezuskind op het 
schilderij van J. van Eijck? Terwijl er-
gens ver weg de slotakkoorden van 
het koraal – ach mein herzliebes Je-
sulein uit het Weihnachts-Oratori-
um van Bach klonken, leek het of de 
beide glimlachen nu als een wonder 
verweven werden met elkaar, tot die 
ene geheimzinnige glimlach die de 
wereld weer hoop moest geven op 
een betere toekomst. Terwijl de mu-
ziek in al zijn schoonheid langzaam 
wegstierf, bleef het voor even vre-
dig stil in de uitgestrekte zalen van 
het Louvre. 
Voordat Leo Vogel om zich heen 
kon kijken, was het doorzichtige 
wezen al weer verdwenen in de-
zelfde bundel licht waarin het was 
verschenen. In totale verwarring liet 
het Leo Vogel achter. Toch, van bin-
nen in zichzelf voelde hij de bood-
schap van hoop die hij had mee-
gekregen. Verheugd en opgetogen 
keek hij nu anders naar de drom-
men mensen. Het kon geen toeval 
zijn dat zoveel museumbezoekers 
vandaag op de geboorte dag van 
het Jezuskind zich hadden verza-
meld om het schilderij van Leonar-
do da Vinci, de Mona Lisa. Kenne-
lijk waren ze net zoals hij op zoek 
om het geheim van de ondoorgron-
delijke glimlach van de Mona Lisa 
te ontrafelen. Ooit zullen ook deze 
mensen de boodschap gaan ont-
dekken en begrijpen van die ene 
ster van Bethlehem en hoop krijgen 
op een betere wereld. 
Terwijl Parijs als een witte be-
sneeuwde ansichtkaart onder hem 
weg vloog, neuriede Leo Vogel hoog 
in de wolken: ‘Are you warm, are 
you real Mona Lisa, or just a cold 
on lonely work of art. Mona Lisa. 
Mon Lisa?’  



 
18   Nieuwe Meerbode  •  23 december 2014

Vervolg verloop raadsvergadering van voorpagina:

Wonen in postkantoor en 
fietspontje over Ringvaart
Aalsmeer - Weer geen schoon-
heidsprijs voor de gemeenteraad. 
Het verloop van de vergadering ging 
verder overigens goed. Bij aanvang 
werd voorgesteld het vragenkwar-
tier naar voren te schuiven en hier 
gingen alle fracties mee akkoord. 
Afgesproken is dat iedere spre-
ker aan een maximum aantal minu-
ten dient te houden en de aangege-
ven tijd per onderwerp op de agen-
da wordt zoveel mogelijk aangehou-
den. 
Door het naar voren schuiven van 
het vragenkwartier en uitloop bij de 
behandeling van de kadernota par-
ticipatiewet en maatwerkvoorzie-
ning voor personen met een chro-
nische ziekte of beperking was de 
raad een uurtje uitgelopen. En hier 
lag al de eerste irritatie van René 
Martijn. “We zijn al vijftig minuten 

over tijd.” Voorzitter Vonk ging kort 
in de verdediging, maar besloot ‘ge-
woon’ verder te gaan met de ver-
gadering. Het werd een raad met 
(weer) een enorme uitloop. Volgens 
de planning zou om kwart voor elf 
de hamerslag voor einde klinken, 
maar het werd ver over twaalf uur. 
Overigens buiten de ‘aanvaring’ over 
de voetbal, is de vergadering in best 
een goede sfeer verlopen. 
Nog wat interessante weetjes: Er zijn 
plannen om (tijdelijk) woninginrich-
ting toe te staan in het leegstaande 
postkantoor aan de Stationsweg, de 
gemeente heeft toegezegd te gaan 
praten in januari met de heer Hooy-
man over de ‘kwestie’ Middenweg, 
AB heeft voorgesteld een fiets- en 
voetgangerspontje te maken bij de 
Kanaalstraat over de Ringvaart en 
dit werd positief ontvangen door het 

college, in de zwaar verwaarloos-
de kassen langs de N196 (ingang 
Aalsmeer bij de brug) zit nog geen 
voortgang. De gemeente is handha-
vend bezig, maar is wat dit betreft 
wel gebonden aan juridische kaders 
en HAC heeft een motie ingediend 
over de reclamebelasting. Fractie-
voorzitter Bram Heijstek heeft een 
‘rondje dorp’ gedaan en stuitte op 
een grote meerderheid van onder-
nemers die het niet eens is met het 
hoge bedrag. Zo’n 34 procent stelde 
halvering voor. HAC kreeg alle frac-
ties mee om opnieuw onderzoek te 
gaan doen naar de hoogte van het 
bedrag en de vorm van inning. Wet-
houder Ad Verburg heeft toegezegd 
opnieuw in discussie te gaan met 
alle betrokkenen.

Door Jacqueline Kristelijn

Veilig naar huis met Bob, 
ook tijdens feestdagen
Aalsmeer - De feestdagen ko-
men er weer aan. Gezellig sa-
men zijn, lekker eten en een glaas-
je wijn. Maar niet voor de Bob. De 
Bob drinkt geen alcohol en brengt 
de rest veilig naar huis. Ook op een 
feestje bij vrienden of een familiedi-
ner moet je afspreken wie de Bob is. 
Spreek vóór je van huis gaat af wie 

de Bob is. Dat is handig en veilig, 
omdat iedereen dan weet waar hij 
of zij aan toe is. 

Zo komt ook tijdens de feestdagen 
iedereen weer veilig thuis. Bijna ie-
dereen vindt dat alcohol en verkeer 
niet samengaan. Daarom spreken 
de meeste Nederlanders óók tij-

Inspectie start controles 
vuurwerkverkooppunten
Aalsmeer - Op maandag 29 de-
cember starten de controles van 
vuurwerkopslagen en -verkooploca-
ties in een tiental gemeenten, waar-
onder Aalsmeer. Vijftien inspecteurs 
van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied (NZKG) controle-
ren in totaal 69 vuurwerkopslagen 
en -verkooplocaties. De controles 
vinden plaats tijdens de verkoop-
dagen op maandag 29, dinsdag 30 
en woensdag 31 december. Consu-
mentenvuurwerk mag alleen tijdens 
de landelijk vastgestelde verkoop-
periode op 29, 30 en 31 decem-

ber verkocht worden. De rest van 
het jaar is dit verboden. De Omge-
vingsdienst NZKG verleent vergun-
ningen en voert het toezicht en de 
handhaving van het Vuurwerkbe-
sluit uit in opdracht van een aantal 
gemeenten. Bij overtredingen kun-
nen de inspecteurs direct strafrech-
telijk of bestuursrechtelijk optreden. 
Afhankelijk van de soort en zwaarte 
van de overtreding, wordt bepaald 
welke maatregelen genomen moe-
ten worden.  Afhankelijk van de si-
tuatie controleren de inspecteurs de 
verkooppunten een aantal keer. Tij-

Forse brand in supermarkt
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 19 op zaterdag 20 december 
is brand uitgebroken in de Pool-
se supermarkt aan de Hornweg. De 
brandweer is met groot materieel 
uitgerukt en lange tijd aan het (na)-
blussen geweest. 
De schade in en aan het pand is 

aanzienlijk. De oorzaak van de 
brand is vermoedelijk kortsluiting, 
maar hier wordt nog onderzoek 
naar gedaan.

Foto: Ronald van Doorn
Overigens is de Poolse winkel op 
de hoek van de Dorpsstraat met de 

Niet te snel op Legmeerdijk
Aalsmeer - Wees alert op weg 
van Aalsmeer naar Amstelveen via 
de Legmeerdijk, zo waarschuwt 
Hans Alexander uit Kudelstaart. 
Op de Legmeerdijk geldt de maxi-
mumsnelheid van 60 kilometer per 
uur. Dit is te lezen op kleine bor-
den langs de weg, maar gelukkig 
ook 3 grote, witte borden met ro-
de rand met daarop 60. Eenmaal 
bij de grens van Amstelveen aan-
gekomen, geldt een andere snel-

heid. Bij de grens worden wegge-
bruikers welkom geheten met een 
bord met de tekst ‘Welkom in Am-
stelveen’ en daaronder in kleine 
letters: Bebouwde kom. 

En in de bebouwde kom geldt een 
snelheidsmaximum van 50 kilome-
ter. Echter dit wordt met geen en-
kel bord aangegeven. Toch raadt 
Alexander aan om bij het zien van 
het welkomsbord snel de rem in te 

Steun van raad en college 
voor kinderboerderij!
Aalsmeer - Een vraag over de uit-
stoot van fijnstof door Schiphol is af-
gelopen donderdag tijdens de raads-
vergadering gesteld door het AB. 
De fractie, bij monde van Dirk Sto-
ker, sprak haar zorg uit over de-
ze schadelijke deeltjes en vroeg of 
de gemeente maatregelen gaat ne-
men en wanneer. Er werd gelijk ant-
woord gegeven door wethouder Tom 
Verlaan. De portefeuillehouder van 
Schiphol gaf aan dat de gemeen-
te direct na de confrontatie met dit 
onderzoek een brief naar de Staats-
secretaris heeft gestuurd met vragen 
en een verzoek tot een vervolgon-
derzoek. “We nemen het uiterst se-
rieus.” Er is gemeten in het Amster-
damse Bos, vandaar dat Amstelveen 
en Amsterdam in het onderzoek ge-
noemd worden. Maar er kan vanuit 
gegaan worden dat er ook een ver-
hoogde concentratie van fijnstof is in 
Aalsmeer, waar de vliegtuigen dage-
lijks (laag) over vliegen. Wethouder 
Verlaan is vertegenwoordiger in de 
Regioraad (nieuwe Alderstafel) voor 
Amstelland en Meerlanden. “We blij-
ven er bovenop zitten en zodra er 
meer informatie is, meld ik dit direct”, 
besloot hij zijn verhaal. Moties waren 
er van HAC over de reclamebelasting 
(verzoek tot differentiatie in bijdra-
gen), van het CDA om kinderboerde-

rij Boerenvreugd  (financiële) steun 
te geven en van de VVD over ver-
ruiming van de dagen om koopzon-
dag te mogen houden en over een 
tweede kunstgrasveld voor RKDES. 
De moties van HAC en CDA kre-
gen raadsbrede steun. De motie van 
het CDA werd zelfs omarmt door het 
college. De motie van de VVD over 
de koopzondag is aangenomen met 
een krappe meerderheid en of er wel 
geld beschikbaar gesteld gaat wor-
den voor een tweede veld voor RK-
DES gaat bekeken worden. 

Maatwerk en participatiewet
PACT en AB dienden beide een 
amendement in over de maatwerk-
voorziening. AB maakte hier na een 
schorsing een motie van en na weer 
een rondje raad werd deze ingetrok-
ken. In de maatwerkvoorziening voor 
personen met een chronische ziek-
te en/of beperking stelt het college 
voor aan deze groep inwoners jaar-
lijks een tegemoetkoming te ge-
ven van 140 euro. Deze berekening 
is gemaakt op basis van het budget 
van 260.000 euro dat het Rijk hier-
voor beschikbaar stelt. In Aalsmeer 
wonen ongeveer 3500 inwoners met 
een chronische ziekte en/of beper-
king en 1340 van hen maakt gebruik 
van deze regeling. Het is nog on-

duidelijk hoeveel inwoners een be-
roep gaan doen op deze vanaf vol-
gend jaar gemeentelijke regeling. De 
tegemoetkoming van het Rijk was 
jaarlijks 252 euro per persoon, maar 
om dit bedrag te kunnen garanderen 
zou de gemeente meer geld van het 
Rijk moeten krijgen. Een forse verla-
ging voor deze groep mensen dus en 
daar gaat het amendement van PACT 
over. De fractie heeft het college de 
opdracht gegeven om aan het einde 
van 2015 te evalueren en te kijken of 
er budget over is en hoeveel en ver-
deelt dit tot maximaal 252 euro per 
persoon aan de rechthebbenden. 

Alle fracties en het college vonden 
dit amendement fair en zeiden ‘ja’. 
Ook aangenomen tijdens de raads-
vergadering is de kadernota Parti-
cipatiewet. Een budget van 155.000 
euro wordt beschikbaar gesteld voor 
doorontwikkeling van het Werk-
plein nieuwe stijl en een bedrag van 
344.000 euro wordt gereserveerd 
voor een verwachte negatieve bij-
stelling van het Inkomensdeel in 
2015 en een mogelijke taakstelling 
voor het opnemen van asielzoekers. 
Met het Werkplein wil de gemeen-
te bereiken dat inwoners zonder ar-
beidsbeperking weer zo snel moge-
lijk aan het werk geholpen worden. 

Zijdstraat weer gesloten. Er wordt 
verder gegaan in een ander pand 
in de winkelstraat in het Centrum. 
De winkel wordt ingericht naast het 
pand van opticien Dames in de Zijd-
straat. 

Meer politieberichten dinsdag 
23 en woensdag 24 december 
op de actuele site van de krant: 
www.meerbode.nl. 

dens de feestdagen af wie de Bob 
is. Hoewel de meeste Bob’s zich aan 
deze afspraak houden, stappen zij 
toch weleens met alcohol op ach-
ter het stuur onder het mom dat 1 
à 2 glazen bier of wijn geen kwaad 
kunnen. Voor je het weet zit je ech-
ter aan de wettelijke alcoholgrens. 
Daarom is de beste afspraak: de 
Bob drinkt helemaal geen alcohol. 
De politie in de Stadsregio Amster-
dam controleert het hele jaar door 
op alcohol, óók tijdens de feestda-
gen. Want: hoe minder ongelukken 
door alcohol, hoe beter.  

dens de voorcontrole wordt onder 
andere gekeken naar de brandvei-
ligheid; de wijze van brandbestrij-
ding, de constructie van de opslag-
voorziening en de kwaliteit van ver-
pakkingen. 
Tijdens de drie verkoopdagen staat 
de naleving van het Vuurwerkbe-
sluit centraal en in het bijzonder 
de gedragsregels; hoe het perso-
neel is geïnstrueerd, of de maxima-
le hoeveelheid vuurwerk niet wordt 
overschreden en of het vuurwerk is 
voorzien van CE-markering. Houdt 
een bedrijf zich niet aan de regels 
dan treden de inspecteurs hier te-
gen op. Tijdens de nacontrole in fe-
bruari wordt naar de administratie 
gekeken en of het niet-verkochte 
vuurwerk veilig in de opslag ligt of 
terug geleverd is aan de leverancier.

trappen en terug te zakken van 60 
naar 50. Er wordt namelijk regel-
matig gecontroleerd door de poli-
tie. Zestig is 10 kilometer te hard, 
dus geheid een boete. “Misschien 
een onterechte gedachte”, aldus 
Hans Alexander, “maar het lijkt 
haast of er gespeculeerd wordt dat 
er te hard gereden wordt waar-
mee de staats- of gemeentekas 
extra gespekt kan worden. Waar-
om ontbreekt anders een duidelijk 
bord met 50 kilometer er op?” U/
jij bent gewaarschuwd, let op uw/
jouw snelheid hier!

Gemeente doet mee aan 
Serious Ambtenaar
Aalsmeer - Tijdens de Jonge Amb-
tenaar van het Jaar verkiezing geïni-
tieerd door stichting FUTUR kregen 
de finalisten in 2012 een groeps-
opdracht met als thema: ‘Maak het 
verschil!’ Het resultaat van deze op-
dracht was het succesvolle concept 
‘Serious Ambtenaar’ met als doel 
om jaarlijks zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor de actie Seri-
ous Request met de drie dj’s in het 
Glazen Huis. Om een zo groot mo-
gelijk geldbedrag te kunnen over-

handigen aan Serious Request wor-
den vanuit dit concept zowel amb-
tenaren als organisaties gestimu-
leerd om met dit initiatief mee te 
doen. Enerzijds zetten enthousias-
te ambtenaren hun expertise belan-
geloos in en anderzijds dienen op-
drachtgevers een adviesopdracht in 
en doneren hiervoor 5.000 euro aan 
3FM Serious Request. Voor deze do-
natie werkt een groep professionals 
vervolgens twee dagen aan het op-
lossen van de adviesopdracht. Wet-

houder Jop Kluis: “De gemeenteraad 
en het college van Aalsmeer waren 
hierover direct enthousiast. Naast 
dat er geld gedoneerd wordt aan het 
Rode Kruis om meisjes en vrouwen 
in conflictgebieden te helpen kan 
de gemeente een onderzoek laten 
uitvoeren over een onderwerp wat 
Aalsmeer bezig houdt.” 
De adviesopdracht die de gemeente 
heeft neergelegt bij de enthousiaste 
ambtenaren is: Wat moeten wij doen 
om een doorsteek van de Drecht 
naar de Westeinderplassen voor el-
kaar te krijgen? “Dit is een vraag die 
op dit moment erg leeft bij de ge-
meente. De Drechtdoorsteek zou 
een toegevoegde vaarroute kunnen 
zijn voor mensen die in deze omge-
ving een ’rondje’ willen varen”, aldus 
Kluis.

Hands off our girls!
Serious Request is een gezamenlijk 
initiatief van Radio 3FM en het Ro-
de Kruis en vraagt elk jaar aandacht 
voor een stille ramp. Dit jaar zetten 
ze zich, onder de titel: ‘Hands off our 
girls!’ in voor meisjes en vrouwen die 
slachtoffer zijn van seksueel geweld 
in conflictgebieden.  In conflictge-
bieden wordt seksueel geweld vaak 
ingezet als een vernederend wapen. 

Burgemeester: “Woonfraude wordt niet getolereerd”

Gemeente gaat strenger 
handhaven op opiumwet
Aalsmeer - De gemeente gaat per 
1 januari 2015 strenger optreden 
tegen overtredingen van de Opi-
umwet. 
Dit betekent dat de gemeente, 
als de politie een hennepkwekerij 
of een partij drugs in een woning 
heeft aangetroffen, kan overgaan 
tot sluiting van die woning of loca-
tie. Met deze maatregel wil de ge-
meente de veiligheid en leefbaar-
heid in de woonwijken verbeteren 
en drugsoverlast tegengaan. 

In Aalsmeer worden met eni-
ge regelmaat hennepplantages 
in woonwijken of bedrijventerrei-
nen opgerold. Illegale hennepteelt 
in woningen leidt vaak tot over-
last en is niet zonder risico’s. Denk 
aan brandgevaar. Bovendien heeft 
de politie bij het oprollen van een 
aantal hennepplantages meerde-

re strafbare feiten vastgesteld. Po-
litie en justitie zijn verantwoorde-
lijk voor de strafrechtelijke kant 
van deze overtredingen. De nieu-
we beleidsregels geven de bur-
gemeester de bevoegdheid om 
ook bestuurlijk op te treden tegen 
overtreding van de Opiumwet. 

Omringende gemeenten gaan 
hier ook strenger op handhaven. 
Burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der, verantwoordelijk voor Open-
bare Orde en Veiligheid: “Wiet-
teelt in woningen is niet goed voor 
de leefbaarheid en veiligheid in 
woonwijken en bedrijventerrein. 
Met de nieuwe beleidsregels kan 
de gemeente bestuurlijk optre-
den door bijvoorbeeld een woning 
te sluiten. Daarmee voorkomen 
we dat een woning opnieuw ‘ver-
keerd’ wordt gebruikt en geven we 

een duidelijk signaal af dat woon-
fraude niet wordt getolereerd in 
Aalsmeer. Dat heeft ook een pre-
ventief effect.”

Convenant
De gemeente, politie en woning-
corporaties werken al langer sa-
men in hun strijd tegen illega-
le wietteelt en andere vormen van 
woonfraude. In februari van dit 
jaar tekende de gemeente het 
convenant Doorzon met Politie, Ei-
gen Haard en Netbeheerder Lian-
der. Het convenant bevat afspra-
ken om crimineel woninggebruik 
tegen te gaan. De raad heeft in de 
Lentenota extra budget beschik-
baar gesteld voor strengere hand-
having van de Opiumwet. De nieu-
we beleidsregels zijn van kracht 
per 1 januari 2015. Na een jaar 
volgt een evaluatie.
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“Ik vind het allemaal wel gezellig”

Kees Boomhouwer
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar interes-
sante leven.

Vorige maand vertelde Gonny de 
Koter breeduit over haar cadeau-
winkel Espago. Deze keer is Kees 
Boomhouwer aan het woord. Hand-
baller in hart en nieren en eigenaar 
van Tabakshop Boomhouwer op het 
Molenplein.

Wie ben je?
“Ik ben Kees Boomhouwer, geboren 
in januari 1960, opgegroeid op de 
Aalsmeerderweg. Ik heb een broer 
en een zus en heb een leuke jeugd 
gehad. Mijn vader had een kweke-
rij en in vakanties hielp ik daar als 
kind. Ik ben getrouwd met Letta. 
We hebben een dochter van der-
tig en twee zoons van achtentwin-
tig en zesentwintig. En ik ben al opa 
van drie kleinkinderen. De vierde is 
op komst. We passen één keer in de 
week op. Zo leuk!” 

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben geboren in een ziekenhuis in 
Amsterdam, maar heb verder altijd 
in Aalsmeer gewoond en gewerkt. Ik 
wil hier ook nooit meer weg. Daar-
om.”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
Sinds drie jaar bezit Kees Tabaks-
hop Boomhouwer in de Zijdstraat, 

achter de molen. “Ik ben daar als 
het ware ingerold. Zat destijds tus-
sen twee banen, zoals dat heet, was 
dus gewoon werkeloos en dat beviel 
me niet. Toen dit pand ter overna-
me werd aangeboden, ben ik er in-
gedoken en tot op de dag van van-
daag heb ik daar geen spijt van. Ik 
heb al eerder een sportzaak gehad 
en weet dus hoe met klanten om te 
gaan. Met roken heb ik echter niks, 
maar een winkeltje zoals dit past 
bij mij. Ook omdat ik een mensen-
mens ben, die gezelligheid, ja ik voel 
me als een vis in het water hier. En 
een leuke bijkomstigheid; het gaat 
steeds beter. De nieuwe supermarkt 
is een aanwinst voor het centrum.” 
Momenteel liggen er in Tabakshop 
Boomhouwer leuke cadeauartike-
len voor de kerst. En wellicht is een 
staatslot een leuk idee voor onder 
de boom?

Wat zijn je hobby’s?
“Ik heb mijn leven lang gehandbald 
en momenteel ben ik handbalcoach 
van een damesteam in Cothen. Erg 
leuk om te doen. Mijn zoons hand-
ballen ook allebei, dus ik ben regel-
matig bij wedstrijden te vinden. Ei-
genlijk is handbal wel mijn lust en 
mijn leven. Dat biertje achteraf in de 
kantine hoort daar natuurlijk ook bij. 
Weer die gezelligheid hè.. Oh, en ik 
tennis twee keer in de week. En ui-
teraard nemen we dan aansluitend 
de week even door, als je begrijpt 
wat ik bedoel.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik ben hier natuurlijk opgegroeid 
en het leuke is dat ik heel veel men-
sen ken. We zitten hier centraal in 
het land en er is, voor onze leeftijd, 
altijd wat te doen. Leuke restau-
rants. Helemaal prima. Ik woon in 
Dorp en dat is heel gezellig. Alles op 
loopafstand. Relaxt.” 

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Ik zou het wel fi jn vinden om geen 
reclamebelasting meer te betalen. 
Dat gaat helemaal nergens over. 
Ik betaal net zoveel als een Albert 
Heijn! 
Maak het bedrag dan verhoudings-
gewijs gelijk aan het aantal vierkan-
te meters of iets dergelijks. Ik kan 
me daar wel kwaad over maken. Ze 
doen met dat geld wel goede din-
gen hoor. Plantenbakken en verlich-
ting in de Zijdstraat bijvoorbeeld. 
Maar daar zie ik zelf weinig van. 
Nee, ik vind het niet kloppen en het 
betreft helaas meer dan een paar 
tientjes hoor.”

Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
In de winkel gebeurt van alles. Veel 
vaste klanten komen langs. Kees 
heeft daar best wat leuke anekdo-
tes over. “Wat vooral leuk is is het 
vertrouwen dat dorpsgenoten in mij 
stellen. Ik moet bijvoorbeeld regel-

 De Schijnwerper op...

matig pinnen voor een aantal ou-
deren. Ze geven me zo hun pinco-
de. Ook komt er dagelijks een man 
in een rolstoel voor een colaatje en 
zijn sigaretje. Het lukt niet om bij 
me in de winkel te komen. Nou dan 
bedien ik hem buiten. Ik maak al-
tijd een grapje en als hij gaat lachen 
dan pas mag ie wegrijden van me. 
Het is een soort spelletje. Gezellig 
hoor.” 

Zoals de lezer zal begrijpen was 
het een gezellig onderonsje met 
de vriendelijke eigenaar in het klei-
ne keukentje achter zijn knusse ta-
baksshop die te vinden is op het 
Molenplein op nummer 30. Voor 
een praatje is Kees Boomhouwer 
namelijk altijd in.

Door Miranda Gommans 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Team Crown Theater en 
Studio’s Aalsmeer delen uit
Aalsmeer - Alle leden van de voed-
selbank zullen deze week een extra-
tje vinden in hun voedselpakket. Zij 
zullen als speciale gast worden uit-
genodigd voor een avondje uit in het 
sfeervolle theater en de mooie Stu-
dio’s Aalsmeer. Er zal een vrijkaart 
worden uitgedeeld voor het hele ge-
zin om naar de muzikale voorstelling 
van het Kiev Koor te gaan of naar 
de acrobatische show van de Pe-
king Acrobats in het knusse The-
ater. Bovendien ontvangen zij een 
drankje van het huis, kunnen zij gra-
tis hun jassen weghangen en zal er 
een uitrijkaart beschikbaar worden 

gesteld door de Studio’s Aalsmeer. 
Zodoende wensen alle medewer-
kers van Studio’s Aalsmeer en de 
vrijwilligers van het Crown Thea-
ter iedereen een fi jn Kerstfeest, ook 
de minderbedeelden in Aalsmeer. 
De overhandiging van de brief die 
in de voedselpakketten wordt ge-
stopt vond plaats bij de reuze gro-
te kerstboom in de lobby van het 
theater. Uit handen van Ingrid Claa-
sen en Roel Houwers (medewerkers 
van het marketingteam van het the-
ater) nam bestuurslid Marjolein Los 
(in het midden) de theaterkaarten in 
ontvangst. 

Boerenvreugd weer open!
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd is weer open en spring-
levend! Vanaf vandaag, dinsdag 23 
december, is de kinderboerderij 
weer geopend voor publiek. Vrijwil-
ligers, bestuur, bezoekers en mede-
werkers zijn heel blij dat de boerde-
rij sinds afgelopen dinsdag einde-
lijk open is. Daarmee is de verlam-
mende periode van Vogelgriep af-
gesloten. Alle maatregelen die Boe-
renvreugd tot nu toe heeft getroffen 
waren puur preventief. Nu de mees-
te beperkingen zijn opgeheven, 
kunnen de vrijwilligers weer begin-
nen met het opstarten van de nor-
male gang van zaken. Het bestuur 
van de Stichting laat weten dat de 

fi nanciële gevolgen voor de kinder-
boerderij behoorlijk zijn. maar dat 
het voortbestaan niet in het geding 
is. De vogels blijven wel opgehokt, 
zoals op alle andere Kinderboer-
derijen in Nederland, maar de ex-
tra strenge Vogelgriep-maatregelen 
ten aanzien van het betreden van 
het terrein zijn gelukkig verleden 
tijd. Voorraden kunnen weer wor-
den aangevuld, er kan weer gewerkt 
worden aan het nodige onderhoud 
en bouwwerkzaamheden. Het win-
keltje kan weer open en de konijnen 
kunnen weer knuffelen met de be-
zoekers. En ook de ezels verdienen 
weer een aai over hun kop. Vanaf 
10.00 uur is iedereen weer van harte 
welkom. Bezoekers kunnen ook een 
kijkje nemen in de info-hoek. Daar 
is een presentatie over de eekhoorn 
te zien. Genoeg dus  te beleven in 
de kerstvakantie. En misschien wil-
len de bezoekers nog een bijdrage 
geven voor de extra kosten die de 
vogelgriep met zich mee heeft ge-
bracht. Uiteraard geheel vrijblijvend. 
Wie de kinderboerderij in Aalsmeer 
structureel wil steunen, kan dona-
teur worden. Stichting Kinderboer-
derij Aalsmeer werkt alleen maar 
met onbetaalde vrijwilligers, heeft 
de ANBI-status, dus giften kunnen 
worden afgetrokken van de belas-
ting. Meer informatie: www.boeren-
vreugd.nl.

Geslaagde Kersttocht OVAK
Aalsmeer - De kersttocht van 
OVAK ging op woensdag 17 decem-
ber naar West-Friesland. De twee 
bussen reden eerst naar het plaats-
je Wognum voor een koffi estop met 
gebak in restaurant Stam. Van daar 
ging de reis naar Hoogwoud voor 
een bezoek aan het tuincentrum De 
Boet. Na de middag genoot het ge-
zelschap in restaurant ‘de Vriend-
schap’, gelegen in het plaatsje ’t 
Veld, van een heerlijk kerstdiner. Tij-
dens en na het diner werd de groep 
vermaakt door de zingende orga-
nist Gerard Koedoder en conferen-
cier en zanger Marius de Haas met 
leuke verhalen in West-Fries dialect 
en drie rondjes bingo. Vervolgens 
gingen de beentjes van de vloer en 

werd de middag met een polonaise 
afgesloten. Even na zes uur was het 
gezelschap weer terug in Aalsmeer. 

Aalsmeer - Senioren onder u kunnen heerlijk komen eten in Zorgcen-
trum Aelsmeer of in Voor Elkaer. Wilt u activiteiten bijwonen, bekijk dan 
ons aanbod. U bent van harte welkom. 

Activiteiten: Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag van maandag tot en met vrijdag staat de koffi e vanaf 10.00 uur 
voor u klaar en wordt ook op die dagen om 12.00 uur een warme maal-
tijd geserveerd à 8,50 euro. Op dinsdag- en donderdagavond is er een 
warme maaltijd om 17.30 uur, eveneens voor 8,50 euro.

Voor Elkaer 
Elke maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zondags van 
14.00 tot 16.00 uur bent u welkom voor een babbeltje, een kopje koffi e 
of ander drankje, een krant lezen, of de leesmap in Voor Elkaer. Ook bent 
u die dagen om 12.00 uur welkom, want dan wordt er een warme maal-
tijd geserveerd à 8,50 euro.
Let op: Geen avondrestaurant vanaf heden. Vanaf woensdag 7 janu-
ari 2015 kunt u op woensdag en vrijdag wel weer komen eten.
Op de werkdagen tussen kerst en oud en nieuw is Voor Elkaer open, 
maar op woensdag 31 december gaat de spelmiddag niet door. 
Donderdag 1 januari 2015, Nieuwjaarsdag, gesloten.

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag vanaf 10.00 uur is het Inloopcentrum open 
voor een kopje koffi e of thee. Op die dagen als u meedoet met activitei-
ten een lunch om 12.30 uur à 3 euro.
Donderdag 25 december: Gesloten
Dinsdag 30 december is er van 10.00 tot 12.00 uur: Vragenderwijs ge-
heugenspel, lunch en van 14.30 tot 15.30 uur een zangmiddag met ac-
cordeonbegeleiding door Wilma.
Donderdag 1 januari 2015: Gesloten – Nieuwjaarsdag.
Op alle werkdagen is er de mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen: 
soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor maar 3 euro. Na de lunch 
is er een rust moment of wordt er onder begeleiding gewandeld. Ook zal 
er indien mogelijk de krant worden doorgenomen. 

Menu’s: 
Er staan weer allemaal lekkere gerechten op het menu. Vanwege de 
feestdagen is het restaurant alleen op maandag 29 en op dinsdag 30 
december geopend.

Onze locaties:
Zorgcentrum Aelsmeer: Molenpad 1. Reserveren voor maaltijd bij de re-
ceptie: 0297-326050
Voor Elkaer: Nobelhof 1 te Kudelstaart. Reserveren bij de gastvrouw: 
0297- 820979.
Inloopcentrum: Gebouw Irene, Kanaalstraat 1.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Koolraap met roomsaus

Vivace in kerststemming
Aalsmeer - Op dinsdag 16 de-
cember gaven de dames van Vi-
vace een gezellig kerstconcert in 
Bornholm te Hoofddorp. In een 
bomvolle zaal brachten zij, met 
kerstliedjes in alle talen, een ge-
varieerd programma. Maar ook de 
aloude Nederlandse kerstliederen 
werden niet vergeten. 

Daarbij werden de bewoners, bij-
een in een prachtig versierde zaal, 
uitgenodigd om mee te zingen. En 
daar werd dankbaar gebruik van 
gemaakt. Wat heerlijk die blije ge-
zichten te zien en zo goed om te 
weten dat dit alles enorm gewaar-

deerd wordt. Het ‘Er is een kinde-
ke geboren’, solo gezongen door 
dirigente Irma Hogenboom, en 
de sfeervolle intermezzo’s op pi-
ano door Oksana Polman, vielen 
zeer in de smaak. Na het concert 
werden alle dames van het koor 
en alle aanwezige bewoners ge-
trakteerd op een drankje en een 
hapje. Kortom, voor herhaling vat-
baar. Aalsmeers Vrouwenkoor Vi-
vace gaat zich nu voorbereiden op 
een optreden in het walhalla van 
de muziek in Amsterdam, in Para-
diso. Het optreden daar staat ge-
pland op zondag 11 januari van-
af 11.30 uur.

Kerstontbijt op Het Kroontje
Aalsmeer - De lampjes branden, 
de kinderstemmetjes klinken zacht. 
Kerstfeest op kinderdagverblijf Het 
Kroontje is altijd een groot feest. 
Ook dit jaar weer. 

Met een heerlijk kerstontbijt werd 
het feest sfeervol gevierd. De kin-

deren zaten met hun papa, ma-
ma, opa of oma aan tafel en zin-
gen over de geboorte van Jezus. Ze 
keken naar hun zelf gemaakte fi lm 
van het kerstverhaal en aten heerlij-
ke broodjes, fruit en een danoontje. 
Het was weer een hele happening 
voor de kleine dreumesen!

Groep 8 De Brug met ‘vette 
cheque’ naar Glazen Huis!
Aalsmeer - Vrijdag 19 decem-
ber is groep 8 van basisschool De 
Brug naar het Glazen Huis in Haar-
lem geweest! Alle leerlingen van 
school hebben de afgelopen weken 
op verschillende manieren geld ge-
spaard voor het doel van 3FM Se-
rious Request 2014: Hands off our 
Girls. Het bedrag, dat via de zelfge-
maakte cheque overhandigd mocht 
worden, was liefst 1.254,66 euro! Er 

was zelfs extra gespaard waardoor er 
nog eens 89,45 euro contant door de 
brievenbus gegooid kon worden. In 
totaal een bedrag van 1.344,11 euro! 
Nadat het geld in de brievenbus was 
gedaan, mocht de hele klas langs het 
Glazen Huis lopen met de cheque. 
De dikke duim en de zwaai van dj 
Domien Verschuuren vanuit het Gla-
zen Huis hadden de kinderen dubbel 
en dwars verdiend! 
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Sla nu je slag bij Thamen
Uithoorn - Vanaf zaterdag 3 janu-
ari begint het nieuwe seizoen voor 
Honk- en Softbalvereniging Tha-
men. Een ideaal moment dus om 
te kijken of deze sporten ook wat 
voor jou zijn. Honkbal is één van de 
meest gespeelde sporten ter we-
reld, in Amerika en Japan is het de 
meest populaire sport van april tot 
en met oktober. De honkballers in 
de Amerikaanse profcompetitie be-
horen tot de best betaalde sporters 
ter wereld en verdienen soms meer 
dan voetballers. Niet iedereen weet 
het, maar voor een klein land tim-
mert Nederland met Honkbal en 
Softbal internationaal behoorlijk aan 
de weg. Het Nederlandse honkbal-
team veroverde in 2011 de wereld-
titel en behaalde in 2013 de vier-
de plaats bij de prestigieuze World 
Baseball Classic. Ook bij Softbal 
hoort Nederland tot de internatio-
nale top. Bij de laatste drie edities 
van het Europees Kampioenschap 
gingen de Nederlandse softbalsters 
er met de titel vandoor. De dames 
eindigden tijdens het WK in Haar-
lem dit jaar als vijfde, wat een pri-
ma resultaat is achter grootmach-
ten als Amerika, Japan, Canada en 
Australië. Nog leuker dan ernaar 
kijken is het zelf doen. Honkbal en 
Softbal hebben veel te bieden. Het 
zijn aantrekkelijke sporten, waar-
bij allerlei vaardigheden samenko-

men: slaan, vangen, gooien, sprin-
ten, concentratie vasthouden, voor-
uit denken, er zit van alles in. En je 
kunt het op elk niveau doen. Lekker 
met elkaar een wedstrijdje honk-
bal of softbal spelen, of hard wer-
ken op het hoogste niveau om mis-
schien wel prof te worden. Iedereen 
heeft op school wel eens een vorm 
van Honkbal of Softbal gespeeld. 
Voor kinderen tot en met 10 jaar is 
er een aangepaste versie genaamd 
BeeBall, waarbij in een iets kleiner 
speelveld kinderen al met slechts 
4 tot 5 spelers wedstrijdjes kunnen 
spelen Het is een goede manier voor 
kinderen om hun motoriek en team-
geest te ontwikkelen. Zowel voor 
jeugd als voor volwassenen is de 
zaaltraining een ideaal moment om 
kennis te komen maken met deze 
sporten. Er zijn mogelijkheden van-
af 5 jaar tot en met de senioren leef-
tijd in diverse teams (honkbal, he-
rensoftbal, damessoftbal of beeball). 
Bij Honk- en Softbalvereniging Tha-
men kan een ieder vrijblijvend aan 
drie trainingen deelnemen. Een keer 
mee trainen?  Stuurt u dan een e-
mail naar: info@thamen.info. Ver-
meld uw naam, leeftijd en het tele-
foonnummer waarop u bereikbaar 
bent en er wordt zo spoedig moge-
lijk contact opgenomen inzake de 
trainingstijden.

Sportvereniging Omnia 2000
Recreatielessen Ritmische 
Gymnastiek vanaf januari
Aalsmeer - Vanaf woensdag 7 janu-
ari gaan weer recreatielessen Ritmi-
sche Gymnastiek starten bij sportver-
eniging Omnia 2000. De maand janu-
ari is een proefmaand en kan deel-
genomen worden aan de lessen voor 
maar 7,50 euro per persoon. Ritmi-
sche Gymnastiek is een zeer elegante 
vorm van gymnastiek waarbij sierlij-
ke bewegingen op muziek gecombi-
neerd worden met gymnastiekonder-
delen, dansvormen en ‘spelen’ met 
een lint, bal, hoepel, touw of knotsen. 
Het is een sport die ook zeer geschikt 
is om op recreatief niveau te beoefe-
nen, zonder dat de meisjes hiervoor 
lenig hoeven te zijn, zoals je ziet op 
televisie. Tijdens de lessen, geschikt 

voor meisjes vanaf 4 jaar, worden 
spelenderwijs de bewegingen met de 
materialen aangeleerd op eigentijdse 
muziek. Als uw dochter nog op zoek 
is naar een sport of gewoon helemaal 
fan is van bewegen op muziek, dan 
is deze sport echt wat voor haar. Ge-
interesseerd? De les wordt gegeven 
door Ilse Huiskens van 16.00 tot 17.00 
uur in gymzaal aan de Roerdomplaan 
1 in de Hornmeer. Schrijf uw doch-
ter snel in voor vier lessen in januari 
voor maar 7,50 euro. Sportvereniging 
Omnia 2000: betaalbare sport voor 
jong en oud in Aalsmeer, Kudelstaart 
en Uithoorn.  Kijk voor meer informa-
tie over de sport en het complete les-
rooster op: www.svomnia.nl

Mike Kouwenhoven wint 
donateur damtoernooi
De Kwakel - Zaterdagmiddag 
was  de kerstambiance van ’t Fort 
De Kwakel  het toneel van de strijd 
tussen de donateurs van damclub 
Kunst & Genoegen. Jammer ge-
noeg kwam er maar één damster-
tje opdagen waardoor er geen com-
petitie was voor de jeugd. Of Peter 
den Haan had aan moeten schui-
ven, hij was immers jeugdlid van 
K&G, maar dat was vijftig jaar ge-
leden. Het was weer even wennen 
voor Peter achter het bord, nu ook 
nog een klok erbij en  in de veron-
derstelling dat damslag voor gaat. 
Maar Peter zou tijdens het toernooi 
groeien, na de voorrondes belandde 
hij in de B-groep. De sterkste dam-
mers van de voorrondes zouden in 
de A-groep uit gaan maken wie de 
kampioen zou worden. Dit draaide 
uiteindelijk uit in een allesbeslissen-
de partij  tussen Eric van Breukelen 
en Mike Kouwenhoven. Eric is in-
middels de Joop Zoetemelk van dit 
toernooi geworden, ook deze mid-
dag deed hij die naam weer eer 
aan. In een mooie partij, de dam-
club waardig, greep ‘Joop’ in het 
eindspel mis waardoor Mike met de 
eer ging strijken en zich een jaar de 
best dammende donateur mag noe-
men. In de B-groep was in de laat-

ste ronde de spanning nog om te 
snijden. Bij winst van Paul den Haan 
op Martijn Baars zouden drie dam-
mer als eerste eindigen en zouden 
nog snellere partijen, vluggertjes, de 
uitkomst moeten bieden. Maar Paul 
wist niet te winnen, Martijn won en 
won daardoor ook de beker van de 
B-groep. Hij mocht daarmee thuis 
komen, verleden jaar ging zijn doch-
tertje immers met een jeugdbeker 
aan de haal. Peter den Haan wist 
middels een zege op Karel de Blieck 
een fraaie tweede plaats te behalen. 
De donateurs hebben hartstochte-
lijk geknokt, geen partij eindigde in 
remise.  Een geslaagd toernooi , al 
mistte K&G wel een paar biljartende 
donateurs, een paar sterke namen 
uit Kudelstaart , en de drie gebroe-
ders vd Belt die bijna al de twin-
tig jaren meededen. Gezellig werd 
er nog nagedamd aan de bar van ’t 
Fort , met de inmiddels ook aange-
schoven wielrennende donateurtak 
van K&G die altijd de finales op ko-
men luisteren. Het zou nog een lan-
ge nacht worden, even de blindsi-
multaan van Ton Sijbrands, bijna 48 
uur, afgekeken. Maandagavond zijn 
de ogen weer opengesperd als de 
dammers van K&G hun competitie 
afwerken. 

 Eric van Breukelen moet het hoofd buigen voor Mike Kouwenhoven.

Jeugdsportfonds Aalsmeer 
voor kinderen
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer vindt dat alle kinderen 
moeten kunnen sporten, zeker in 
deze crisis tijd. Kinderen, die van-
wege een krappe financiële situa-
tie thuis, geen mogelijkheid meer 
hebben om lid te blijven van een 
sportclub wil het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer een kans geven. 

Het fonds heeft hiervoor de hulp in-
geroepen van diverse maatschap-

pelijke organisaties en instellingen 
om als bemiddelaar (intermediair) 
op te treden voor deze kinderen. 
Alle scholen in Aalsmeer, alsmede 
jeugdhulpverleners, zorgverleners 
en huisartsen zijn benaderd. Velen 
hebben zich al bereid verklaard om 
als intermediair op te treden. Ou-
ders en/of verzorgers kunnen alleen 
via zo’n bemiddelaar een aanvraag 
laten doen. Dit kan via de website 
www.jeugdsportfondsaalsmeer.nl. 

Route voor grootste deel door bos
Kerstloop in Amstelveen 
Aalsmeer - Op zondag 28 decem-
ber wordt de kerstloop in Amstel-
veen gehouden. De start en finish is 
in Bovenkerk. Het is al de twintig-
ste keer dat twee sportverenigingen, 
Startbaan en RODA, het evenement 
organiseren. Gezamenlijk en op ei-
gen initiatief. Dat is op zich al uniek 
te noemen. De kerstloop wordt ie-
der jaar populairder onder de spor-
ters in Amstelveen en ver daarbui-
ten. Het aantal deelnemers groeit 
navenant. Daarom heeft de orga-
nisatie ook besloten om voortaan 
met zogenaamde transponder chips 
te gaan werken: een klein stukje 
plastic, die de deelnemers aan hun 
schoen bevestigen en waarmee je 
heel nauwkeurig de tijd kan vast-
leggen. In  verband met deze nieu-

we techniek is dit jaar gekozen voor 
een andere start en finishplek, waar 
de registratiematten eenvoudig op 
de rijweg neergelegd kunnen wor-
den. Bij het passeren van zo’n mat 
registreert de bijbehorende appara-
tuur de deelnemers. De matten ko-
men (overigens alleen op die be-
wuste zondagmorgen) te liggen in 
de Vierlingsbeeklaan in Bovenkerk. 
Het parcours bestaat uit drie delen: 
een route van 10 kilometer, één van 
5 kilometer en een kleine loop van 
2,5 kilometer. Alle routes gaan voor 
het grootste deel door het autovrije 
bos. Wie mee wil lopen kan terecht 
op de site www.inschrijven.nl. Al-
le andere informatie is te lezen op 
www.kerstloop.amstelveen.nl en de 
facebookpagina van de kerstloop. 

Nieuwjaarsduik Oosterbad
Aalsmeer - Traditiegetrouw kunnen 
durfals ook het nieuwe jaar 2015 fris 
beginnen, want opnieuw wordt in het 
Oosterbad de nieuwjaarsduik geor-
ganiseerd. Om 13.30 uur op donder-
dag 1 januari gaan de deuren van het 
zwembad aan de Mr. Jac. Takkade 
open en om 13.50 uur zal er worden 
begonnen met een warming up en 
om precies 14.00 uur is de plons. Om-
dat het ieder jaar drukker wordt, zul-

len de jongste deelnemers in het eer-
ste bad plonsen en de volwassenen 
in het tweede bad. Iedere deelnemer 
ontvangt de felbegeerde Unoxmuts. 
Tevens is dit sportieve festijn natuur-
lijk heel gezellig om elkaar gelukkig 
nieuwjaar te wensen. Kom ook alle 
deelnemers aan de Nieuwjaarsduik 
aanmoedigen onder het genot van 
een kop heerlijke snert, warme cho-
colademelk of glühwein.

Sponsorcontract voor de 
Westeinderloop

Kerstpret bij hbv Target

Aalsmeer - Op 16 december heb-
ben Jaap van der Wansem, com-
mercieel directeur van de Westein-
der Adviesgroep en Johan van der 
Laan en Marjan van Ginkel  van 
Atletiekvereniging Aalsmeer een  
sponsorcontract getekend voor de 
Westeinderloop. De Westeinder Ad-
viesgroep steunt dit evenement van 
de vereniging om zo haar betrok-
kenheid bij de Aalsmeerse samen-
leving te bevestigen. Het contract 
is gesloten voor de duur van 1 jaar. 
Commercieel directeur Jaap van 
der Wansem vertelt dat de West-
einder Adviesgroep niet lang hoef-
de na te denken over het spon-
sorverzoek voor de Westeinder-
loop. Jaap van der Wansem: “Vo-
rig jaar heeft een groot aantal me-
dewerkers van de Westeinder Ad-
viesgroep in twee business teams 
meegelopen met de Dam tot Dam-
loop. Wij vinden het belangrijk dat 
onze mensen goede prestaties leve-

ren en sport helpt daarbij. Door een 
sponsorovereenkomst met Atletiek-
vereniging Aalsmeer aan te gaan 
willen wij onze betrokkenheid bij 
de Aalsmeerse samenleving tot uit-
drukking brengen. Een prima gele-
genheid dus voor ons om sportivi-
teit en regionale betrokkenheid te 
combineren. En natuurlijk sprak de 
naam van de loop ons ook ten zeer-
ste aan.” Op zondag 15 maart orga-
niseert Atletiekvereniging Aalsmeer 
weer de jaarlijkse Westeinderloop. 
De hoofdafstand van dit evenement 
is 10 kilometer. Ook wordt er een 
5 kilometer parcours uitgezet en is 
er een 1 kilometer Kidsrun.  Johan 
van der Laan van Atletiekvereniging 
Aalsmeer geeft aan blij te zijn een 
nieuwe sponsor voor dit evenement 
te hebben gevonden en heeft er al-
le vertrouwen in om voor de lopers 
weer een goede wedstrijd neer te 
zetten. Meer informatie is te vinden 
op www.westeinderloop.nl. 

Kudelstaart - Donderdag 18 de-
cember werd in de accommoda-
tie van handboogvereniging Target 
weer een funwedstrijd georgani-
seerd met kerst als thema. 

Wedstrijdleider Peter Bouwmees-
ter had zich met papier en schaar 
uitgeleefd en passende blazoenen 
gemaakt. Alle deelnemers moch-
ten hun kunsten vertonen door tien 
maal 3 pijlen op de juiste plaatsen 
op de blazoenen te schieten. Kerst-
mannen, hulsttakken, kerstballen en 
kaarsen waren de decoraties op de 

blazoenen. Hoe kleiner het te raken 
object, hoe hoger de score. Win-
naar in de barebow klasse werd Fe-
dor Boere (staand links), in de re-
curveklasse werd dat Gerlof Verdel 
(staand rechts) en in de compound 
klasse was Brandon Vijzelaar  (lig-
gend) de beste. Na de prijsuitreiking 
in de kantine werd er door de deel-
nemers nog op gemoedelijke wij-
ze nagekaart over de wedstrijd on-
der het genot van een welverdiende 
consumptie. Meer weten over hand-
boogschieten? Kijk dan op de web-
site www.hbvtarget.nl.

V.l.n.r. Marjan van Ginkel, Johan van der Laan en Jaap van der Wansem

Zwemsportvereniging Oceanus
Veel persoonlijke records 
bij The Hague Sprint Cup
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
20 december vond voor de tweede 
keer The Hague Sprint Cup (voor-
heen Haagse Goud Cup) plaats in 
het Haagse Hofbad. De zwemmers 
van Oceanus moesten al om 8.00 
uur ’s ochtends verzamelen. Het in-
zwemmen begon om 8.15 uur en om 
9.00 uur startte de wedstrijd. Luuk 
en Rick mochten meteen in pro-
gramma 1 startten op de 50 me-
ter vrije slag, waarbij Luuk een per-
soonlijk record zwom van 31.65. 
Daarna was het de beurt aan de da-
mes: Beau, Dana en Myrthe. Beau 
behaalde een persoonlijk record 
van 32.23. Amber Bellaart wist op 
de 200 meter rugslag een persoon-
lijk record van 2.46.14 te behalen. 
Er waren ook persoonlijke records 
voor Sebastiaan en Michael op de 
100 meter schoolslag. Anouk en 
Dana zwommen prachtige tijden op 
de 50 meter vlinderslag, 33.48 ver-
sus 33.67. In programma 10 stond 
de 400 meter vrije slag voor de mi-
nioren 5 op het programma. De mei-
den Nina en Madelief wisten beiden 
vele seconden van hun inschrijftijd 
af te zwemmen. Wat resulteerde in 
mooie tijden 6.43.29 versus 7.13.48. 
Ook Liam zwom vele seconden van 
zijn tijd af op de 200 meter vrije slag. 
Dit leverde hem een prachtige tijd 
van 2.47.83 op. Sohrab scherpte zijn 
tijd op de 100 meter vrije slag aan 
naar 1.00.73. Op de 50 meter rug-
slag waren er persoonlijke records 
voor Michael 40.30 en Britt 37.72. Na 
lang wachten mochten in program-
ma 20 de meiden Amber Celie, Aï-
cha en Sam van start gaan op de 

100 meter vlinderslag. Amber had 
er echt zin in en zwom een prach-
tige race. Ze wist een persoonlijk 
record van 1.18.65 te zwemmen en 
behaalde hiermee ook meteen een 
NJJK limiet. Op de 100 meter wis-
selslag zwom Rick een mooi per-
soonlijk record van 1.16.76. Er wa-
ren persoonlijke records op de 200 
meter vrije slag voor Aïcha 2.24.74 
en Myrthe 2.49.03. Anouck scherp-
te haar tijd op de 50 meter school-
slag aan naar 46.33. De ochtendses-
sie werd afgesloten door Amber Ce-
lie, Beau, Lianne en Loïs met de 100 
meter rugslag. 
Nu was het wachten op de uitslag 
wie er waren geplaatst voor de fina-
le. De 8 snelste zwemmers in de vol-
gende leeftijdscategorieën konden 
zich plaatsen: jongens minioren 5/6, 
meisjes minioren 5, jongens junio-
ren 1/2, jongens junioren 3/4, meis-
jes junioren 1/2/3 en jeugd/senio-
ren. Bij de meisjes minioren 5 wisten 
Nina en Madelief zich te plaatsen en 
Rick plaatste zich bij de jongens ju-
nioren 3/4. De finalisten moesten 7 
sprints van 50 meter achter elkaar 
zwemmen om de Sprint Cup te win-
nen. Elke slag voor elke sprint werd 
door loting bepaald. Dit vereist een 
mix van tactiek en uithoudingsver-
mogen. Madelief en Rick eindigde 
allebei als zesde in hun leeftijdsca-
tegorie. Nina wist in een bloedstol-
lende eindrace de tweede plek te 
bemachtigen. Het was voor de fina-
listen en begeleiders een lange dag, 
maar voor alle zwemmers een zeer 
leuke wedstrijd om op terug te kij-
ken.

Zesde plaats voor Madelief en tweede plaats voor Nina tijdens de Hague 
Sprint Cup.
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Huub wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+erst een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Op eerste kerst-
dag en 1 januari wordt er niet ge-
kaart, maar op 8 januari is het mo-
gelijk om weer te komen klaverjas-
sen en jokeren. Er wordt gekaart 
van 13.30 tot 16.30 uur. Tijdens het 
klaverjassen op donderdag 18 de-
cember is Huub Bouwmeester  op 
de eerste plaats geëindigd met 5537 
punten, gevolgd door Cobie van der 
Meer met 5252 punten, Jan Weij 
met 5145  punten op drie en Ger-
rit van der Geest met 5085 punten 
op vier. Het jokeren is gewonnen 
door Bets  Teunen en op de twee-
de plaats is Henny de Wit geëindigd.
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Sjoelcompetitie 
BV Oostend

Aalsmeer - Het sjoelen op don-
derdag 18 december is gewonnen 
door Thomas v Brakel met 1813 
punten. Verder zijn prijzen uitge-
reikt aan Lineke van Brakel met 
1771 punten, Siem Kooy met 1656 
punten, Ton Klein met 1608 pun-
ten en Tini van der Merbel met 
1483 punten.

Dit was de laatste avond. Tot het 
nieuwe jaar moeten sjoelliefheb-
bers wachten, want op donder-
dag 15 januari is de eerste speel-
avond van buurtvereniging Oost-
end. Iedereen is welkom. Er wordt 
gesjoeld in buurthuis ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat van-
af 20.00 uur. Om 19.30 uur gaat de 
zaal open voor koffie, thee en in-
schrijving.

Laatste wedstrijd Dames1 
voor kerst helaas verloren
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
speelde DS1 van BV Aalsmeer de 
laatste wedstrijd voor de Kerst te-
gen Windmills 1. Door een aantal 
blessures en zieken waren er maar 
6 spelers fit genoeg om te spelen. 
De wedstrijd begon zelfs zonder ta-
felbezetting, de tweede scheids-
rechter nam die taken de eerste 
paar minuten waar. Rosanne be-
gon sterk, met een afstandschot en 
een lay-up zorgde zij voor een ge-
lijke stand na 5 minuten. Een time-
out van Windmills zorgde voor een 
wending in de wedstrijd. Er werden 
turnovers van Aalsmeer geforceerd 
tijdens het opbrengen van de bal en 
nr32 liet zien hoe snel en goed zij is 
door een driepunter en een aantal 
snelle lay-ups te scoren. Als de zo-
ne-verdediging van Aalsmeer stond 
dan stond die ook goed, de tegen-
stander moest van ver schieten om-
dat de bucket met hand en tand 
werd verdedigd. Een paar scores 
van Wendy en Rosanne zorgde toch 
nog voor een klein verschil aan het 
einde van het eerste kwart. 
Het tweede kwart was weer voor 
Aalsmeer, Iris scoorde na een 
aanvallende rebound en Rosan-
ne scoorde weer van afstand, net 
geen driepunter. Wederom was er 
voor Windmills een time-out nodig 

om orde op zaken te stellen. Na de 
time-out scoorde Windmills 14 pun-
ten op rij, 10 op rij van nr32, het gat 
was geslagen. Anniko wist als laat-
ste in het tweede kwart te scoren 
door de bal te onderscheppen en 
onbedreigd met een lay-up te sco-
ren. Rust, hard nodig. Door de gro-
te achterstand werd de verdediging 
wat minder zwaar van Windmills. 
Daardoor kon Aalsmeer haar aan-
vallen rustiger uitvoeren en de ge-
trainde lijnen lopen. Wendy en Ro-
sanne wisten door die goed opge-
zette aanvallen er nog wat ballen in 
te krijgen. Shanice, die als guard in 
de aanval aan assists werkt, kon ook 
nog een aantal ballen in de verde-
diging onderscheppen, maar de lay-
ups wilden er niet in. Iris kon, door 
hard mee te rennen en te vechten 
voor de rebound, de bal er nog wel 
inkrijgen. In het vierde kwart was de 
energie op, hierin wist alleen Patty 
nog te scoren. De eindstand(zonder 
de scores van nr32 mee te rekenen) 
was 30-31 voor Aalsmeer, helaas 
telt dat niet. Mocht je geïnteres-
seerd zijn om met de dames mee te 
trainen, dan kan dat op de donder-
dagavond van 19.00 tot 20.30 uur, 
de eerste maand is gratis. De eerst-
volgende training is overigens pas 
weer in 2015 op 8 januari.

Sjoelwedstrijden voor kerst
Kudelstaart - Afgelopen donder-
dag 18 december was de laatste 
keer dit jaar dat de leden van Sjoel-
club Aalsmeer bij elkaar kwamen 
voor het traditionele bingo-sjoe-
len. Elke deelnemer kreeg een brief-
je met acht getallen erop. Deze ge-
tallen moest men sjoelen om bingo 
te halen. 
Er waren twaalf prijzen en ook pre-
cies twaalf sjoelers die in acht keer 
bingo hadden. De sjoelers Cock 
Tukker, Kees Kuypers, Herman 
Berkhout, Henk Brozius, Sjaak Sie-
beling, Marja Springin’t Veld, Karin 
Geleijn, Paul van den Berg, Marry 
Verhoeven, Wil van Leeuwen, Pleun 
van Verseveld en Albert Geleijn gin-
gen met een prijs naar huis. Alle le-
den kregen nog een kerstattentie in 

de vorm van een mooie amaryllis. 
Op zaterdag 20 december namen 
tien sjoelers deel  aan het Piet Kant-
toernooi in Zaanstad. Acht sjoelers 
deden mee in de A-Klasse. De bes-
te resultaten waren voor Kees Kuy-
pers (1), Sjaak Siebeling (2) en Wim 
Eijlers (4). In de B-Klasse kwam 
Wijnand Springin’t Veld met een 
zesde plek als beste Aalsmeer-
der uit de bus. De eerste competi-
tieavond in het nieuwe jaar wordt 
gehouden op donderdag 8 janua-
ri in het Dorpshuis in Kudelstaart.  
Zaterdag 10 januari is in Heems-
kerk de eerste voorronde voor het 
NK Individueel. Voor informatie en 
uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl of bel met Mirjam van 
den Berg via 0297-347439.

Koos, Edwin en Harry 
winnen Nacht van Thamen
Aalsmeer - Donderdag 18 decem-
ber werd de ‘Nacht van Thamen’ ge-
houden, deze wordt traditiegetrouw 
de laatste zwembadavond van het 
jaar gehouden door het duikteam. 
Er was een gezellige opkomst en 
voldoende mensen die actief mee-
deden. Na het inschrijven werden 
zes spellen opgesteld, zoals de Tha-
menlogo puzzel maken, moeren 
draaien, met emmers cement lopen 
of pijpen in elkaar zetten, dit ge-
beurt allemaal onder water zonder 
perslucht. Ook zijn er spelen boven 
water, zoals korfbal of met bekertjes 
water naar de overkant zwemmen. 
Dit gebeurt in zes of zeven teams 
van drie personen. Elk spel duurt 3 
minuten en dan is het doorschuiven 
naar het volgende spel. Het team 

dat de meeste punten weet te beha-
len wint de hoofdprijs. En dat waren 
dit jaar Koos. Edwin en Harry met 
32 punten. Woensdag 31 december 
is de traditionele oudjaarsduik om 
12.30 uur op zandeiland 4 in Vinke-
veen. Een ieder die interesse heeft 
in duiken is uitgenodigd om te ko-
men kijken.

Duikteam Thamen is een actieve 
vereniging die naast het wekelijks 
duiken, op dinsdagavond en zon-
dagochtend, ook nog diverse an-
dere activiteiten organiseert. Iedere 
donderdagavond wordt er getraind 
in zwembad de Waterlelie van 21.30 
tot 22.30 uur. Kijk voor meer infor-
matie of foto’s op www.thamen-di-
ving.nl.

Snelle zwemtijden tijdens 
Martinez Cup
Aalsmeer - Traditioneel wordt voor 
de Kerstdagen in het Sloterparkbad 
in Amsterdam de Martinez Cup ge-
zwommen.  De Martinez Cup is een 
zeer sterk bezette zwemwedstrijd 
georganiseerd door de hoofdstede-
lijk zwemvereniging De Dolfijn. Ook 
de 2014 editie kenmerkte zich door 
deelname van veel nationale top-
zwemmers.  Vanuit Aalsmeer de-
den Bart Sommeling, Fabiënne Vork 
en Dennis Weening, allen zwem-
mend voor De Dolfijn, mee. Voor de-
ze drie zwemmers is de Martinez 
Cup een belangrijke mijlpaal in het 

korte baan (25 meter bad) seizoen 
die kan worden gebruikt niet alleen 
voor het aanscherpen van persoon-
lijke records (PR) maar ook voor het 
behalen van deelname limieten voor 
de Nederlandse Jeugd en Junior-
kampioenschappen (NJJK) eind ja-
nuari 2015 in Amsterdam. Na een 
week flink oefenen waren de zwem-
mers klaar voor alle afstanden. Bart 
beet de spits af met de 400 meter 
vrije slag welke hij net boven zijn tijd 
zwom maar waar hij wel nogmaals 
zijn NJJK limiet bevestigde. Fabiën-
ne knalde er op de 50 meter vrije 

Bart, Dennis en Fabiënne in het Sloterparkbad.

slag een PR uit (28:12 sec) om ver-
volgens ook op de zware 400 wis-
selslag haar progressie te laten zien 
door een nieuw PR met 5:23:11. Dit 
inspireerde ook Dennis om zijn bes-
te beentje voor te zetten;  en dat 
deed hij dan ook ruim met een PR op 
de 100 meter vlinderslag (1:05:53). 
De 100 meter rugslag werd door 
Fabiënne boven haar PR gezwom-
men.  Dennis mocht vervolgens op 
het koningsnummer van het zwem-
men (100 meter vrije slag) zijn snel-
heid laten zien met een uitstekende 
57:61 (PR) als gevolg. Voor Bart ein-
digde de zaterdag met een mooie 
200 meter wisselslag; Bart behaalde 
hier niet alleen een PR met 2:14:27 
maar behaalde tevens een NJJK li-
miet. Voor Fabiënne was de slotaf-
stand de 100 meter wisselslag die 
ze net boven haar tijd zwom. 

 Dit was ook gelijk de laatste af-
stand voor Fabiënne tijdens de Mar-
tinez Cup; op de tweede dag moest 
ze helaas verstek laten gaan door 
ziekte. Na een goede nachtrust ver-
volgden Bart en Dennis hun zwem-
wedstrijd op de zondag.  Bart start-
te met de 400 meter wisselslag die 
hij in een PR zwom met 4:45:87. Ver-
volgens mocht Dennis laten zien dat 
hij ook een snelle schoolslagzwem-
mer is met 1:15:44 op de 100 meter. 
Bart zwom de 200 meter vrije slag 
voor het eerst onder de 2 minuten 
in 1:58:32, niet alleen een PR van 5 
seconden maar ook zijn 6e NJJK li-
miet. De Martinez Cup 2014 eindig-
de voor Bart en Dennis met de 100 
meter wisselslag; Bart zwom een 
kleine PR met 1:03:08 en Dennis 
haalde maar liefst 7 seconden van 
zijn snelste tijd af door 1:05:20 te 
zwemmen. De Aalsmeerse Dolfijn-
tjes Thomas Weening en Finn Vos 
zwommen een limietwedstrijd in 
Zaandam. Finn zwom rond zijn ei-
gen tijden en Thomas wist nog be-
slag te leggen op een NJJK limiet 
op de 100 meter rugslag. Op maan-
dag 29 december zwemmen Bart, 
Dennis, Fabiënne, Finn en Thomas 
nog de 100 x 100 meter vrije slag 
om vervolgens het nieuwe jaar in te 
gaan.  

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Danny eerste én tweede

Kudelstaart - Afgelopen vrij-
dag was de zesde speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye. Na een onderbreking 
door het ‘Sinterklaas gebeuren’ 
was het weer tijd voor het éch-
te heilige avondje in Kudelstaart. 
In het Dorpshuis was in de grote 
zaal echter kienen voor weer een 
ander heilig verhaal (Kerstmis). 
Danny Zorn maakte het allemaal 
niet uit. Grote zaal of kleine zaal, 
Sinterklaas of de Kerstman, 

Danny schoot na de korte onder-
breking gelijk weer uit de start-
blokken, en won voor alweer de 
derde keer dit seizoen een speel-
avond. Danny de Hartog pro-
beerde er in de finale nog tever-
geefs een (dart)stokkie voor te 
steken, maar kon toch terug kij-
ken op een uitstekende avond. 
Albert Geleijn ook, hij bereikte 
na knappe overwinningen op on-
der andere Ronald Baars en Tim 
van de Poel verrassend de halve 
finale. Tim van de Poel wist zich 
vervolgens op het tweede ni-
veau uitstekend te herstellen. Hij 
won deze ronde voor de twee-
de keer op rij. De speelavond 
daarvoor won hij het hoogste ni-
veau en op de eerste speelavond 
van het seizoen won hij het der-
de niveau. Tim scoorde dus dit 
seizoen tot nu toe een honderd 
procent winst percentage in de 
finales. Remco Maarse bereik-
te de finale door een knappe 
overwinning op Erik Jan Geel-

kerken, maar verloor de finale 
dus jammerlijk. Wel had Remco 
voor de tweede keer dit seizoen 
de hoogste uitgooi van de avond. 
Hij gooide op een prachtige ma-
nier 135 uit; Bull’s Eye (vijftig 
punten) , triple 15 (45 punten) 
en Tops (double 20; 40 punten). 
Remco mocht vervolgens een 
zwiep geven aan het rad van de 
Mystery Out, maar deze stopte 
niet bij een reeds gegooide uit-
gooi, zodat de pot bleef staan tot 
de volgende speelavond. 

Dit gold ook voor de Triple Pot. 
Bak miste jammerlijk drie pij-
len op triple 15 op een training 
dartbord (een bord met kleine-
re vakjes). Volgende week meer 
nieuws over de finales van het 
derde en vierde niveau. Hierin 
wisten Gilbert van Eijk en Len-
ny Vork (voor alweer de vierde 
keer dit seizoen!) een hoofdrol te 
vertolken. Deze wapenfeiten, en 
overige informatie, is ook terug 
te vinden op de website www.
poelseye.nl. De volgende speel-
avond is alweer volgende week 
vrijdag. 
Deze speelavond valt in het 
nieuwe jaar, op 2 januari 2015. 
De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. De 
Poel’s Eye heeft een open deu-
ren beleid, lidmaatschap of van 
te voren opgeven is niet nodig. 
Dartliefhebbers zijn van harte 
welkom in het Dorpshuis.

Zaterdag in The Beach
Kwalificatietoernooi voor 
NK beachvolleybal
Aalsmeer - Zaterdag 3 en zondag 
4 januari wordt in de Beach aan de 
Oosteinderweg 247a met het Neder-
lands kampioenschap indoor beach-
volleybal de aftrap gegeven voor een 
bijzonder volleybaljaar in Nederland. 
Van 26 juni tot en met 5 juli is Neder-
land met het WK het centrum voor de 
internationale beachvolleybalwereld. 

Maar voor het zo ver is, staat de 
Beach in het eerste weekeinde van 
2015 centraal in de nationale beach-
volleybalwereld. Een unieke kans 
om de nationale dames- en heren-
top te zien spelen op weg naar het 
WK. Toernooidirecteur Richard Schuil 
heet publiek van harte welkom in de 
meest – zeker in januari – subtropi-
sche locatie van Nederland. In het 
warme zand van de Beach met wui-
vende palmen waar op het scherpst 
van de snede gestreden wordt om de 

nationale indoortitels beachvolleybal. 
De vraag die velen op de lippen ligt, 
is ‘kan Richard stil blijven zitten’ als 
zijn voormalige maatje Reinder Num-
merdor met Christiaan Varenhorst in 
het zand verschijnt. Vorig jaar won 
Nederlands meest aansprekende 
beachvolleybalkoppel Nummerdor 
en Schuil het NK. Een prachtige laat-
ste hoofdprijs voor Richard Schuil, 
die na een imposante volleybalcar-
rière in The Beach afscheid nam van 
het topniveau. Hoe vergaat het bei-
de heren tot op heden na jaren sa-
men te hebben gespeeld nu zo zon-
der elkaar? Het NK indoor beachvol-
leybal neemt twee dagen in beslag, 
maar start feitelijk al aanstaande za-
terdag 27 december met het kwalifi-
catietoernooi. De beste vier dames- 
en herenkoppels van dit evenement 
voegen zich bij de acht al geplaatste 
duo’s op het NK.

Voetballend het jaar uit 
Kudelstaart - Volgens jarenlan-
ge traditie organiseert RKDES in de 
kerstvakantie een zaalvoetbaltoer-
nooi voor haar jeugdleden. In de 
Proosdijhal nemen de voetballende 
jongens en meisjes het tegen elkaar 
op in een onderling toernooi. Zon-
dag 21 december mochten de mi-
ni’s en F-pupillen aantreden. De 
voetballers hadden er veel zin in, 

het ging er vriendschappelijk en fa-
natiek aan toe. Iedereen genoot van 
een ochtend lekker ballen en voor 
de winnaars was er heerlijke slag-
roomtaart. 

Zondag 28 december mogen de an-
dere jeugdteams het tegen elkaar 
opnemen. Een leuke en sportieve 
afsluiting van mooi (voetbal)jaar. 
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