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Wij wensen u een
gezond en

voorspoedig 

2016!

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

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

Een goed verzekerd 2016
begint bij Verbeek Advies

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig nieuwjaar!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

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.

 Koster
Donderdag 24 december 08.00-18.00 uur
Vrijdag  25 december gesloten (1e kerstdag)
Zaterdag 26 december 12.00-18.00 uur (2e kerstdag)
Zondag 27 december 12.00-18.00 uur

AALSMEERSE BELANGEN 

Fijne kerstdagen en een 
passievol nieuwjaar!

AALSMEERSE BELANGEN 

Fijne kerstdagen en een 
passievol nieuwjaar!

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie 2016
We staan aan de vooravond van 2016, een nieuw jaar met nieuwe 
kansen en uitdagingen. Graag heffen het college van B&W van 
gemeente Aalsmeer en Ondernemend Aalsmeer samen met u het glas 
op een gezond, gelukkig en voorspoedig 2016.

Datum & tijd 
Woensdag 6 januari 2016 
Aanvang 19.30 uur

Locatie
Burgerzaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer

Met muziek van het Popjazz Trio Katelijne van Otterloo.

Op 1e en 2e kerstdag 
en 1 januari is het 

gemeentehuis

geslOten
Zie pagina 6

Gemeente evalueert haar participatie-
momenten van de laatste jaren

de gemeente evalueert de komende tijd de inspraak- en participatie-
momenten sinds 2011. hiervoor vraagt de gemeente via een enquête 
de mening aan inwoners die meegedaan hebben aan een participa-
tietraject over bijvoorbeeld een bouwproject, inrichting van groen, 
speelvoorzieningen in de wijk of veranderingen in de zorg.  

Wethouder Tom Verlaan: ‘De gemeente Aalsmeer hecht veel waarde aan de 
inbreng van bewoners, bedrijven en instellingen. Ik hoop dat veel mensen 
even de tijd nemen om deze enquête in te vullen.  Hoe meer mensen het 
invullen hoe beter we inzichtelijk krijgen waar het goed gaat en waar 
verbetering mogelijk is.’
Om de evaluatie in goede banen te leiden is opdracht gegeven aan het 
bureau Partners+Pröpper. Zij zijn een gerenommeerd bedrijf en hebben 
alle ‘meedenkers’ benaderd via de e-mail. Ook is er deze week een herin-
neringsmail verstuurd. Uiteraard wordt er uiterst zorgvuldig met de gege-
vens omgegaan en kan iedereen anoniem reageren.  
Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze stellen aan Louis van Nimwe-
gen, telefonisch bereikbaar op nummer 020-5404421 en per e-mail op  
l.van.nimwegen@amstelveen.nl 

2e kerstdag open van 12.00 tot 20.00 uur

Albert Heijn

Praamplein
Aalsmeer

Brandweer wil wel, maar budget niet toereikend

Kerstbomenverbranding op 
laag pitje door hoge kosten
Aalsmeer - Geen kerstbomenver-
branding dit jaar, zo liet de gemeen-
te vorige week weten. Er is geen 
aanvraag gedaan voor een vergun-
ning. De bomen gaan ‘gewoon’ ver-
snipperd worden. Best raar eigen-
lijk, vorig jaar heeft het brandweer-
man Rob Pommerel veel moeite en 
tijd gekost om de gemeente over te 
halen deze traditie in ere te herstel-
len. 
Tot voor de bouw van het restau-
rant op het surfeiland vond op de 
landtong jaarlijks de kerstbomen-
verbranding plaats. De organisa-
tie en leiding was in handen van de 
brandweer en naast gezellig war-
men aan het vuur, werd kinderen 
de mogelijkheid geboden een rit-
je mee te maken in een brandweer-
wagen. En dit was populair, de kin-
deren stonden hiervoor geduldig in 
een lange rij. Na de bebouwing was 
het niet meer mogelijk om op het 
eiland een vreugdevuur te maken. 
Het jaarlijkse (kinder)feest werd 
gedoofd. 
Tot begin dit jaar. Het lukte Rob 
Pommerel om toestemming te krij-
gen voor eerst het nog vrij lege ter-
rein op Green Park Aalsmeer schuin 
achter de Bloemhof, maar uiteinde-
lijk werd het vuur ontstoken op het 
bouwterrein onder bij de Stom-
meerkade. De belangstelling was 
gelijk overweldigend. Ondanks het 
slechte, regenachtige weer kwamen 
inwoners massaal naar de kerstbo-
menverbranding. Schoenen onder 
de modder hadden zij er wel voor 
over om bij de (onverharde) plek te 
komen. Ook het ritje in de brand-
weerwagen bleek weer een schot in 
de roos. Rob Pommerel en zijn col-
lega’s vonden het geweldig om dit 
(weer) te mogen organiseren en 

hoopten dat na deze eerste keer de 
kerstbomenverbranding weer jaar-
lijks zou mogen plaatsvinden. 

Veel positieve reacties
De brandweer had dan ook vol goe-
de zin de aanvraag weer ingediend, 
maar heeft deze helaas moeten in-
trekken. De reden is dat om vergun-
ning te krijgen voldaan moet wor-
den aan diverse milieueisen en dit 
gaat de brandweer de fi nancië-
le pet te boven. Om de kerstbo-
menverbranding te mogen hou-
den, moet op de betreffende loca-
tie (Braziliëlaan in Green Park) bo-
dembescherming aangebracht wor-
den, er moeten transportkosten be-
taald worden en de resten worden 
gezien als chemisch afval en moe-
ten ook als zodanig worden ingele-
verd in Rijsenhout. 
Vorig jaar heeft de Nieuwe Meerbo-
de Rob Pommerel een handje ge-
holpen en inwoners gevraagd of 
zij ook ‘in’ waren voor een vreug-
devuur. De vele, enthousiaste re-
acties heeft de gemeente uiteinde-
lijk doen besluiten om groen licht 
te geven. Ook nu heeft de redac-
tie besloten de meningen van inwo-
ners maar eens te peilen. Een op-
roep op Facebook, geplaatst zater-
dag 19 december aan het einde van 
de middag, was een dag later (zon-
dag) al ruim 19.000 keer bekeken, 
leuk gevonden en gedeeld door ve-

len. De reacties waren eigenlijk al-
lemaal positief en de wens werd 
uitgesproken om deze traditie wel 
weer te laten plaatsvinden. Enkele 
reacties: ‘Gewoon doen‘. ‘Moet kun-
nen’. ‘Dat hoort er toch bij‘. ‘Zo leuk 
voor de kinderen‘. ‘Het is een tradi-
tie die in ere gehouden moet wor-
den‘. ‘Geen kerstbomenfi k? Dat kan 
toch niet!’ ‘Tuurlijk, moet blijven‘. 
‘Waarom neem je anders een echte 
boom?’ En: ‘Prachtig. Ik ben voor‘ en 
kort maar krachtig: ‘Leuk!’ 

Sprankje hoop
Het enthousiasme van alle deze in-
woners heeft Rob Pommerel weer 
moed gegeven, maar hij gaat er, net 
als commandant Wilfred van Rand-
wijk, vanuit dat in het nieuwe jaar 
2016 geen kerstbomenverbranding 
zal zijn. “Ik vind het heel jammer”, 
laat hij weten. “Ik deed het echt 
voor de kinderen. Er is ruim dertig 
jaar een kerstbomenverbranding 
geweest in Aalsmeer.” 
Commandant Wilfred van Randwijk 
en Rob Pommerel zijn nog in over-
leg met de gemeente en Meerlan-
den en er is nog een sprankje hoop 
dat toch een positief signaal afgege-
venwordt. Hopelijk zijn de twee par-
tijen ‘gevoelig’ voor de enthousiaste 
reacties van inwoners bij de krant. 
Wordt (mogelijk) vervolgd, maar re-
ken maar niet te veel op (opnieuw) 
een vreugdevuur in Aalsmeer! 

De oliebollenkeuring vorig jaar bij Radio Aalsmeer. 

Genootschap komt bijeen in Joppe
Weer oliebollenkeuring!
Aalsmeer - Het Aalsmeers Oliebol-
len Genootschap gaat ook dit jaar 
weer oliebollen keuren. Op maan-
dag 28 december komen de vijf he-
ren en twee dames bijeen in café 
Joppe in de Weteringstraat en gaan 
zij oliebollen proeven van alle bak-
kers, kramen op pleinen en in cen-
tra en van supermarkten die verse 
oliebollen bakken in Aalsmeer en 
Kudelstaart. De oliebollen worden 
blind, zonder naamsvermelding van 
de maker, geproefd en beoordeeld 
op kleur, vorm, geur, smaak, vetge-
halte, krokantheid, verdeling van de 
krenten en luchtigheid. Alle (verse) 
oliebollenbakkers kunnen in de loop 
van maandag 28 december bezoek 
verwachten van een lid van het Olie-
bollen Genootschap, uiteraard ge-
beurt dit anoniem. Vorig jaar vond 
de oliebollenkeuring plaats voor de 
studio van Radio Aalsmeer en werd 
uiteindelijk na veel proeven en dis-

cussiëren de oliebol van bakke-
rij Vooges in Oosteinde het lekkerst 
bevonden. Wie het dit jaar wordt? 
Afwachten nog maar. 
Wie er bij wil zijn, is maandag wel-
kom in Joppe vanaf 20.00 uur. Al-
leen kijken overigens, de proeverij is 
slechts voor de zeven van het Ge-
nootschap. De heren en dames aan 
‘het werk’ zien, is wel heel leuk. De 
taak wordt bloed serieus genomen. 
Naast proeven, worden de oliebol-
len van binnen en buiten beke-
ken, er worden aantekeningen ge-
maakt en met elkaar uitgebreid ge-
sproken over de bollen. De uitslag 
wordt bekend gemaakt in de Nieu-
we Meerbode van woensdag 30 de-
cember. Oliebollen gaan kopen bij 
de winnaar, of de nummer twee of 
drie, kan deze dag en natuurlijk op 
31 december. Geweldig toch om te 
kunnen trakteren op de lekkerste 
oliebollen van Aalsmeer!DEEN.NL

Deze actie is geldig t/m 
zaterdag 26 december 2015.

Villa Maria 
Private Bin 
Sauvignon 
Blanc Nieuw-
Zeelands 
biologische 
wijn of 
Château Pey-
Pelat Haut-
Médoc Franse 
wijn
2 fl essen à 75 cl. 
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LET OP!

VOLGENDE WEEK 
KOMT DE KRANT 

1 DAG EERDER UIT
I.V.M. OUD & NIEUW
Advertenties en artikelen 

aanleveren kan tot 12.00 uur 
op dinsdag 29 december. 
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de 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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Kerkdienst met 
‘Evondo’

Aalsmeer - Zondagmorgen 27 de-
cember wordt in de Lijnbaankerk 
aan de Lijnbaan 5 een kerkdienst 
gehouden waarin het zangkoor 
‘Evondo’ samen met leden van het 
Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht, 
onder leiding van Ton van der Horst, 
enkele liederen ten gehore zal bren-
gen. Dominee Pim Hogenbirk zal in 
deze dienst voor gaan en het orgel 
wordt bespeeld door Cees Vrooland. 
De kerkdienst begint om 10.00 uur 
en na afloop van de dienst is er ge-
legenheid om samen koffie te drin-
ken in ‘de Bron’. Iedereen hartelijk 
welkom!

‘Kerstbomen in 
Lijnbaanstraat’

Aalsmeer - Op Kerstavond, don-
derdag 24 december, begint om 
19.00 uur een musical voor en door 
kinderen in de Lijnbaankerk. De 
musical gaat over een kerstbomen-
wedstrijd in de Lijnbaanstraat. Er 
ontstaat een competitie tussen de 
verschillende bewoners, waardoor 
de kerstgedachte in het gedrang 
komt. Hoe dat afloopt... Er worden 
ook kinderkerstliedjes gezongen. 
Iedereen is van harte welkom! Aan-
sluitend is er warme chocomel en 
glühwein op het kerkplein.

OVAK leden genieten van 
verlicht Amsterdam
Aalsmeer - De kersttocht van 
OVAK ging op woensdag 16 en don-
derdag 17 december naar Amster-
dam. Op beide dagen gingen de le-
den met twee bussen via een mooie 
route door het oude dorp van Am-
stelveen, de Stadionbuurt, langs het 
concertgebouw en door de Rivie-
renbuurt naar restaurant Miranda, 
gelegen aan de Amstel. Daar ging 
het gezelschap aan tafel om te ge-
nieten van een heerlijk diner. Vervol-
gens stapte het gezelschap weer in 

de bus voor een busrit naar de Stad-
houderskade waar men tegenover 
de voormalige Heineken brouwe-
rij aan boord ging van de Bleu Boot. 
Tijdens de twee uur durende rond-
vaart genoot men van het in kerst-
sfeer verlichte centrum en de ve-
le kunstwerken van het Amsterdam 
Light Festival. Als extraatje reden de 
bussen dwars door het centrum van 
Amsterdam; over de Dam, het Rokin 
en het Centraal Station terug naar 
Aalsmeer. 

Feestelijke Kerstnacht met 
Loraine Gospel Singers
Aalsmeer - Kerstnacht wordt in de 
Open Hof kerk gevierd met mede-
werking van de black gospelgroep 
de ‘Loraine Gospel Singers’ uit Al-
mere. De groep bestaat uit vier zan-
gers. De dienst wordt geleid door 
de heer B. van der Bent. Na afloop 
kan er op het plein voor de kerk in 
de Ophelialaan glühwein en war-
me chocolademelk worden gedron-
ken. Bij slecht weer is dit ook bin-
nen. Belangstellenden zijn van har-
te welkom op donderdag 24 decem-
ber vanaf 22.00 uur in de Open Hof 
kerk!

Kerstvieringen in de Spil
Kudelstaart - In de Protestant-
se Samen-op-Weg gemeente Ku-
delstaart wordt, evenals voorgaan-
de jaren, weer veel aandacht aan 
Kerst gegeven. Naast een gezellige 
en feestelijke bijeenkomst tijdens de 
Kerstmiddag vorige week woensdag 
wordt nu op donderdag 24 decem-
ber om 22.00 uur kerstnacht gevierd 
met als onderwerp ‘Hemelse bood-
schapper’. Het eigen gemeente-or-
kest zal dan acte de présence ge-
ven. Vooraf aan de viering wordt een 
kopje koffie of thee mét een stukje 
kerststol geserveerd. Wat een goed 
begin van een ongetwijfeld prachtig 
samenzijn. Op vrijdag 25 december 
(Eerste Kerstdag) begint de dienst 
om 10.00 uur en is het onderwerp 
‘Geschenk uit de hemel’. Natuur-

lijk wordt deze ochtend veel aan-
wezigen verwacht. Voor een muzi-
kale omlijsting wordt gezorgd door 
onder andere een afvaardiging van 
dameskoor Davanti. Een ensemble 
om van te genieten. Uiteraard wor-
den er veel kerstliederen gezon-
gen met begeleiding van het orgel. 
Op zaterdag 26 december (Tweede 
Kerstdag) zijn belangstellenden om 
09.30 uur welkom voor het kerstont-
bijt waarna om 10.30 uur de werve-
lende kerstmusical ‘De herberg zit 
vol’ wordt opgevoerd door als mu-
sical-sterren acterende gemeente-
leden in de leeftijd van jong tot iets 
ouder. Een heel spektakel wat op de 
planken gebracht gaat worden. Vast 
en zeker volop genieten in De Spil 
aan de Bilderdammerweg.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 ja-
nuari houdt de SOW gemeente 
haar  maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Kerstoptredens ‘Melomanie’
Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie uit Rijsenhout heeft de afge-
lopen week voor Kerst verschillen-
de optredens verzorgd. Allereerst 
was er de medewerking op woens-
dagavond 16 december tijdens het 
Kerstfeest op de Immanuelschool. 
Nadat de kinderen eerst het Kerst-
feest in de klas hadden gevierd wer-
den de leerlingen en ouders uitge-
nodigd op het schoolplein om het 
Kerstfeest verder te vieren onder 
de muzikale klanken van Meloma-
nie. Tijdens dit samenzijn speelden 
de leden van Melomanie klassie-
ke en moderne Kerstnummers. Het 
volgende optreden was tijdens de 
Kerstsamenzang op zondag 20 de-
cember. Net zoals vorig jaar speel-
den leden van Melomanie samen 
met pianist André Keessen op de 
Werf de bekende kerstliederen. Het 
aanwezige publiek zong uit vol-

le borst mee. Na een uur gespeeld 
en gezongen te hebben werd er af-
gesloten met het bekende num-
mer ‘I wish you a Merry Christmas’. 
Op Kerstavond spelen enkele leden 
mee tijdens de Kerstavonddienst in 
de Ontmoetingskerk. Na deze op-
tredens hebben de leden van Me-
lomanie een welverdiende Kerstva-
kantie en hopen in het nieuwe jaar 
weer veel muziek met elkaar te ma-
ken. Op de hoogte blijven? www.
drumfanfaremelomanie.com.   

    

Bijzonder, het Kerstmatinee afge-
lopen zondag 20 december in de 
Open Hof kerk door mannenkoor 
Con Amore en toneelvereniging Ku-
delstaart. Het leverde een gevarieerd 
en ‘anders dan anders’ programma 
op en het publiek kon dit zichtbaar 
waarderen. “Heel leuk, deze samen-
werking”, aldus een bezoeker. Foto: 
www.kicksfotos.nl.

Concert Con Amore en toneelvereniging

Warm kerstgevoel met 
‘De weg naar het licht’
Aalsmeer - Het mannenkoor Con 
Amore, had afgelopen zondag 20 
december iets totaal anders in pet-
to, voor zijn aanhang en andere toe-
schouwers in de Open Hof Kerk. In 
plaats van een gebruikelijk kerst-
concert, was ditmaal gekozen voor 
een kerstmatinee. Dit in samenwer-
king met de toneelvereniging Ku-
delstaart en onder de naam “De 
weg naar het licht”. Het werd een 
heerlijke verwarmde middag, waar-
bij het voor het publiek, aan de re-
acties te merken echt genieten was. 
Met Once in royal David’s city, werd 
het matinee geopend. Daarna was 
het afwisseling van gespeelde stuk-
jes van het kerstverhaal, door de le-
den van de toneelvereniging en het 
zingen van de liederen door be-
halve de mannen van Con Amore, 
ook door de zowel letterlijke als fi-
guurlijke engelachtige soliste Cari-
ne van den Brule. Daarbij muzikaal 
ondersteund door André Keessen 
van achter zijn piano en een trio da-
mes, die prachtig geluid lieten klin-
ken, vanuit hun blaasinstrumen-
ten. Na ruim anderhalf uur, kwam 
er een einde aan het gezamenlijke 
optreden, dat werd besloten met als 
toegift, het zowel door het koor als 
de soliste gezongen, altijd prachti-

ge Cantique de Noël. Daarna volg-
de van uit het publiek een verdiend 
applaus, waarbij de tevreden en im-
mer enthousiaste dirigent Theo van 
Hoorn, zijn hulde deelde met alle 
anderen medewerkers aan dit ge-
slaagde kerstoptreden.

Kerst op Poldermeesterplein
Aalsmeer - Gezelligheid troef, de-
ze dagen op het Poldermeester-
plein. De ondernemers in Oostein-
de brengen extra sfeer door koren 
te laten optreden en dit wordt door 
de bezoekers als heel leuk ervaren. 
Afgelopen zaterdag 19 december 
verzorgde het Amstel Gospel Choir 
twee keer een optreden en van-
daag, woensdag 23 december, kan 

genoten worden van kerst traditio-
nals door de Charles Dickens Vo-
calgroup. De groep dames en he-
ren zal op diverse plekken bij de 
winkels op het Poldermeesterplein 
van zich laten horen tussen 19.00 en 
20.00 uur. Sfeervol tijdens de laatste 
(kerst)inkopen. Iedereen is van har-
te welkom. 
Foto: www.kicksfotos.nl

menkomst met dovenvertolking 
en vertaling in Engels. Spreker: 
Ivar van der Sterre. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Vrijdag 25 om 
10u. kerstdienst met ds. J. Trom-
mel om 16.30u. kinderkerstfeest. 
Zondag diensten om 10u. met 
ds. C.D. Affourtit, Amsterdam en 
16.30u. met ds. A.H. Reitsema uit 
Lienden.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Donderdag 24 om 19u. gebeds-

dienst m.m.v. De Mirakeltjes en 
22.30u. kerstavondienst m.m.v. 
Karmelkoor. Vrijdag 25 om 9.30u. 
eucharistieviering. Vrijdag 25, za-
terdag 26 en zondag 27 om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. Zon-
dag 9.30u. eucharistieviering 
m.m.v. klein koor.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Donderdag 24 om 21u. kerst-

nachtdienst met pastor Jacob 
Spaans. Orgel: Theo Valk

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Donderdag 24 om 21u. kerst-
nachtdienst met ds. J. Vrijhof.Vrij-
dag 25 om 10u. kerstmorgenvie-
ring met ds. Vrijhof. Zondag 10u. 
dienst met mw. A.C. Creemer uit 
Kudelstaart. 

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Donderdag 24 om 22.30u. kerst-
nachtdienst met ds. J. van Da-
len. Vrijdag 25 om 10u. kerst-
dienst, ds. J. van Dalen, zaterdag 
26 om 10.30u. kerstmusical. Zon-
dag 10u. dienst met mw. M. v/d 
Zwaag-de Haan.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Donderdag 24 om 21u. kerst-

nachtviering met kinder-, da-
mes- en herenkoor. Vrijdag 25 
om 9.30u. kerstdienst. Zondag 
9.30u. eucharistieviering.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Eerstvol-
gende bijeenkomst op 5 januari.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Eerst-
volgende bijeenkomst 4 januari.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
 Donderdag 24 kerstnachtdienst 

op Surfeiland van 19.30 tot 
20.15u. Zondag dienst om 10u. 
met ds. Jan Martijn Abrahamse. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Vrijdag 25 kerstdienst om 10u. 

met gelegenheidskoor. Geen ba-
byoppas en kinderwerk aanwe-
zig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Vrijdag 25 om 10u. kerstdienst 

met M. Hogenbirk. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Vrijdag 25 om 9.45u. kerstviering 

met ds. Liesbet Geijlvoet m.m.v. 
het Bindingkoor. Zondag 10u. 
dienst met ds. Yko van der Goot. 
Collecte: Jeugdwerk. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Vrijdag 25 om 10u en 16.30u. 

kerstdiensten, zaterdag 26 om 
10u. kerstdienst. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Donderdag 24 om 22u. kerst-
nachtdienst met dhr. v/d Bent. 
Vrijdag 25 om 10u. kerstdienst 
met ds. T.H.P. Prins. Zondag 10u. 
dienst Johan Mulder, Hilversum.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
 Donderdag 24 om 21.30u. kerst-

nachtdienst. Organist: W. Spaar-
garen. Vrijdag 25 om 10u. kerst-
dienst met ds M. Visser uit El-
burg. Zondag om 10u. dienst met 
dhr. E.R.H. Kramer, Aalsmeer.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Donderdag 24 kinder-
kerstdienst om 18.30u. Vrijdag 25 
kerstdienst met ds. G. Frederikze, 
Ermelo. Zondag om 10u. dienst 
met ds. J. Heack, Zeist. Organist: 
M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Donderdag 24 om 21u. kerst-
nachtdienst. Zondag 10u. Sa-

24 t/m 27 
december 



Muziek/Theater
Woensdag 23 december:
* Caritas vocalgroep on Dickens 
Tour. Optreden 19 tot 20u op Polder-
meesterplein. 
* Voorstelling Rudolph’s Christmas 
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Donderdag 24 december:
* Hucksters live in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer, 22u.
Zondag 27 december:
* Coolcast band in The Shack in Ou-
de Meer vanaf 16u.
Maandag 28 december:
* Wintercircus Martin Hanson in 
Crown Theater Aalsmeer. Voorstel-
lingen om 13, 16.30 (voor blinden en 
slechtzienden) en 19u.
Woensdag 30 december:
* Raak! En de magische schoen-
tjes voor kinderen in Crown Theater 
Aalsmeer. Aanvang: 13.30u.
Zaterdag 2 januari:
* KCA Jazz: Maartje Meijer Kwintet 
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.

Films
Tot en met 30 december:
* Extra films in vakantie voor al-
le leeftijden in Bioscoop Aalsmeer: 
Snoopy en Charlie Brown, Minions, 
Dummie de Mummie 2, Binnenste-
buiten, The Hunger Games 2, Fa-
shion Chicks, Bon Bini Holland, Hal-
lo Bungalow, Spectre en Holland, 
natuur in de Delta. 

Exposities
Tot en met 17 januari:
* Rabobank-collectie Regio Schip-
hol met schilderijen, sculpturen en 
foto’s van 20 (bekende) kunstenaars 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: Iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14 en 17u. 
Zaterdag 26 december:
* Expositie over Tweede Wereld-

oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
26 en 27 december:
* Schilderijen, beelden en foto’s in 
Galerie Sous Terre, Kudelstaarts-
weg. Zaterdag en zondag 13-17u.
December:
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting en foto’s Seringenpark van 
Sjaak Koningen in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad. 
* Expositie Reint Baarda bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. 
* Expositie schilderijen Dorrit Klomp 
in De Oude Veiling, Marktstraat.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Schilderijen en portret-
ten. Te zijn tijdens openingstijden.  
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
23 tot en met 27 december:
* Vogelshow in de Bloemhof, Horn-
weg. Open: Woensdag 20 tot 22u., 
donderdag 10 tot 15u., zaterdag 10 
tot 17u. en zondag 10 tot 15u.
Donderdag 24 december:
* Kaartmiddag ouderen in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.
* Kerstborrel in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 17 tot 22u.
Zondag 27 december:
* Watertoren geopend van 13 tot 
17u. en van 19 tot 22u.
Dinsdag 29 december:
* Vriendjes- en vriendinnendag (6-
13jr) bij VZOD in Proosdijhal Ku-
delstaart van 14 tot 15.30u.
Woensdag 30 december:
* Babbelkoffie met oliebollen, Ring-
vaartzijde 52, van 10 tot 12u. Opge-
ven via 06-53801380 of debbie@fe-
deli.nl
Zaterdag 2 januari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u..
* Receptie BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan, 16 tot 18u.

De gezellige The Club in Studio’s Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Vier voorstellingen ‘Magie 
met een Lach’ in The Club
Aalsmeer - Wist u dat alle magiërs 
één ding gemeen hebben? Ze willen 
publiek amuseren en u doen laten 
geloven dat het onmogelijke moge-
lijk is. Bijvoorbeeld in de vorm van il-
lusionisme, mentale magie, gooche-
len bij u aan tafel en soms in combi-
natie met dol dwaze humor. Tijdens 
de ‘Magie met een Lach’ staat het 
komische aspect centraal. De Ma-
gische Loge heeft in samenwerking 
met TotalTainment.nl een aantal ma-
giërs, bekend van televisie en the-
ater, geselecteerd die er hun spe-
cialiteit van hebben gemaakt ma-
gie te combineren met humor. Tij-
dens de ‘Magie met een Lach’ zit 
u als het ware met uw neus boven 

op hetgeen er gebeurt. Een sponta-
ne en ontspannen sfeer zal ontstaan 
waarbij de magiërs u meenemen in 
knotsgekke en lachwekkende situ-
aties en waarbij niets hun te dol is. 
Hilarische optredens worden afge-
wisseld met komische momenten 
in de zaal en tussen het publiek. U 
zult versteld staan van de komische 
wonderen die daar worden verricht. 
De ‘Magie met een Lach’ is geschikt 
voor jong en oud. Er worden vier 
voorstellingen gegeven in The Club 
in Studio’s Aalsmeer op 28 januari, 
25 februari, 17 maart en 21 april. Al-
len beginnen om 20.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.crownthe-
ateraalsmeer.nl. 

X-Mas met Hucksters en 
Coolcast in The Shack
Oude Meer - Rockin’ X-Mas-Eve 
met de Hucksters is simpelweg de 
allerbeste manier om de kerstdagen 
in te luiden! En dat gaat The Shack 
doen op donderdagavond 24 de-
cember! Net als vorig jaar gaat het 
weer een spectaculaire avond wor-
den, want iedere keer als deze man-
nen het podium van The Shack be-
treden gaat het dak er volledig af. 
Hucksters behoeft geen verdere in-
troductie meer voor de bezoekers 
van The Shack, het is gewoon ál-
tijd feest! De setlist wordt groten-
deels samengesteld uit songs die 
niet meer weg zijn te denken uit 
de rockgeschiedenis, zoals num-
mers van Led Zeppelin, Deep Pur-
ple, Bruce Springsteen, Thin Lizzy, 
The Knack, Alice Cooper, Van Ha-
len, Guns ‘n Roses, Pearl Jam, U2, 
Red Hot Chili Peppers en vele ande-
ren. Daarnaast wordt het repertoire 
continue aangevuld met recentere 
rocksongs van jongere bands waar-
mee de muziek ook actueel wordt 
gehouden, zoals The Black Keys en 
Kings of Leon. Het wordt een dam-
pende kerstavond vol met de bes-
te rock-covers uit de jaren zestig tot 
negentig met  Hans Millenaar op 
zang, elektrische en akoestische gi-
taar en mondharmonica, Ed van der 
Linden op basgitaar en zang, Ron 
Schalkwijk op drums en zang, Mi-
chael Hoogervorst op lead gitaar en 

zang en Remco Millenaar op lead 
gitaar en zang. 
Op zondag 27 december sluit The 
Shack, net als vorig jaar, een gewel-
dig muzikale jaar af met Coolcast! 
Hans Millenaar, Piet van Leeuwen, 
Jack Muller en Rob Ruijter gaan 
weer een muzikaal feestje bouwen 
in The Shack. Alle vier zeer goeie 
muzikanten die altijd zin hebben 
in een muzikaal feestje! Ze hebben 
dan ook hun muzikale koppen weer 
bij elkaar gestoken. Het belooft 
weer een zeer aangename en ge-
zellig zooitje te gaan worden! Alle-
maal bekende nummers worden op 
spectaculaire wijze gebracht, zoals 
alleen Coolcast dit kan! En ook dit 
jaar weer zullen er diverse waaghal-
zen het podium betreden om samen 
met de mannen van Coolcast hun 
muzikale bijdrage te leveren. Het 
gaat, hoe dan ook weer een groots 
muzikaal feest worden. Kom kijken, 
luisteren naar wat er allemaal ge-
produceerd gaat worden op het po-
dium in The Shack!
Kerstavond, donderdag 24 decem-
ber, is The Shack open om 20.00 
en aanvang Hucksters is 22.00 uur! 
De entree is 5 euro. Zondag 27 de-
cember open om 15.00 uur, aan-
vang Coolcast 16.00 uur en de en-
tree is gratis! Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Maandag in het Crown Theater
Circusvoorstelling voor 
blinden en slechtzienden
Aalsmeer - Maandag 28 decem-
ber is er een circusvoorstelling in 
het Crown Theater voor blinden en 
slechtzienden! Om 16.15 uur zal de 
opperstalmeester zijn hooggeëerd 
publiek toespreken. Maar 45 minu-
ten vooraf aan deze bijzondere cir-
cusvoorstelling is er eerst een be-
zoek aan het voelplein! Zodat al-
le bezoekers al vast in de sfeer van 
het circus kunnen komen. Er staan 
decors, maquettes, attributen, kos-
tuums. De artiesten en medewer-
kers geven uitleg. Tijdens de voor-
stelling is er live audioscriptie. Dan 
kan er worden ervaren hoe de hon-
den, pony’s, acrobaten en jongleurs 
hun kunsten uitvoeren. En er is live 
muziek. Na afloop is er nog een 
meet en feel met alle artiesten en de 
dieren (onder andere Zwitserse her-
dershonden). Je mag overal aanko-
men en net zoveel vragen stellen als 
je kunt bedenken, Natuurlijk is jouw 
hond daarbij van harte welkom Ook  
tijdens de voorstelling wordt er gra-
tis een ‘stoel’ of plek gereserveerd 
voor de trouwe viervoeter.

Super leuk!
Op een filmpje dat is opgenomen 
tijdens een voorstelling in Bra-
bant wordt duidelijk hoe blinden en 
slechtzienden genieten van het cir-
cus. Een medewerker pakt de hand 

van een meisje: “Hier voel dat is 
de grond van piste, die is rond.” Zij 
mag met haar handen in het zaagsel 
woelen. “Voel je hoe dun het touw is 
waarop wij acrobaten onze kunsten 
vertonen?” Degene die het touw in 
zijn handen neemt is diep onder de 
indruk. “Dat had ik niet gedacht.” Na 
afloop van de voorstelling antwoor-
den een paar meisjes op de vraag 
hoe zij het vonden: “Super leuk! Je 
kan van alles mee luisteren.” Tijdens 
de voorstelling vertellen Jacqueline 
en Wilbert via de koptelefoon wat er 
allemaal in de piste/podium plaats 
vindt. “Oh, zij wiebelt. Oh, gaat het 
haar lukken? Ja gelukkig, alle gla-
zen en bordjes blijven op de lange 
stokken staan. Oh, wat heeft zij een 
mooie roze onderbroek aan.”

Reguliere voorstellingen
Martin Hanson en zijn internatio-
nale gezelschap geeft ook twee cir-
cus voorstellingen voor zienden op 
maandag 28 december. Om 13.00 
en om 19.00 uur zijn er twee regu-
liere voorstellingen. Wie het leuk 
vindt om zelf eens een acrobaat te 
zijn, kan zich om 11.30 uur aanmel-
den en krijgt dan les van twee circus 
artiesten. Zie voor meer informatie 
de website van het Crown Theater 
Aalsmeer.
Janna van Zon

Overvol Sportzicht voor ‘Wild’
Aalsmeer - Al vele jaren verzorgt 
‘Wild’ een optreden voor de kerstda-
gen in het café waar deze Aalsmeer-
se band opgericht is: Sportzicht. Af-
gelopen zaterdag 19 december was 
het weer tijd voor deze traditie en dit 
leverde een overvol Sportzicht op. 
De sfeer was prima en heel gezellig. 
Duidelijk werd genoten van de veel-
al bekende rockcovers en nederpop 
hits. Natuurlijk werd er mee gezon-
gen en, als er ruimte voor was, ge-

danst. Als toetje werd getrakteerd 
op een aantal ‘wilde’ kerstnummers 
waardoor de temperatuur nog ver-
der op liep. 
Luid applaus tot slot voor deze band 
die, door drukke werkzaamheden 
van alle leden, niet zo heel vaak 
meer op het podium staat. ‘Wild’ 
is zanger Rob, gitaristen John en 
Kees-Jan, bassist Pieter en drum-
mer Frank. Bedankt voor deze ge-
zellige avond! 

Try-out voor CD release tour
KCA Jazz: Maartje Meijer 
kwintet in Bacchus
Aalsmeer - Een opzienbarend mu-
zikaal talent maakt voor de twee-
de keer haar opwachting in Bac-
chus. Maartje Meijer is de rijzen-
de ster die hier op zaterdag 2 janu-
ari een indrukwekkend nieuwjaars-
concert komt geven. Maartje Me-
ijer (1985) begon als kind met klas-
siek piano, zong tijdens de middel-
bare school in diverse pop-bandjes. 
Ze studeerde twee hoofdvakken, pi-
ano en zang, aan het conservatori-
um van Amsterdam. In Berlijn stu-
deerde Maartje arrangeren en com-
positie bij Jörg Achim Keller (chef-
dirigent NDR bigband). Ze schreef 
arrangementen voor The Jazz Or-
chestra of the Concertgebouw en 
Frommermann. Ze is huisarran-
geur en muzikaal leider van New 
Amsterdam Voices en geeft work-

shops close harmony aan verschil-
lende conservatoria. Maartje neemt 
met haar trio naast Tobias Nij-
boer (contrabas), Joan Terol Amigó 
(drums) ook als speciale gasten de 
saxofonist Maarten Hogenhuis (van 
Bruut!) en basklarinettist Joris Roe-
lofs mee. De muziek van het Maartje 
Meijer Kwintet is te bestempelen als 
jazz met invloeden van klassiek en 
pop. De tweede CD staat gepland 
voor medio januari en het optre-
den in Bacchus is een try-out voor 
de CD release tour die op 9 janua-
ri in het Bimhuis van start gaat. Het 
KCA jazzconcert in cultureel café 
Bacchus aan de Gerberastraat be-
gint zaterdagavond 2 januari om 
half tien. Toegang: uw gift. Inlichtin-
gen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355 
en Reinoud Staps, tel. 0297-325304..

Films in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Bioscoop Aalsmeer 
presenteert ook deze week en in het 
weekend weer een scala aan films 
voor met name kinderen en fami-
lies. Ook op eerste kerstdag, vrij-
dag 25 december, is de bios in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade open, evenals tweede kerst-
dag, zaterdag 26 december. Beide 
dagen start het filmprogramma om 
11.00 uur. De laatste film op vrijdag 
gaat draaien om 15.15 uur, terwijl op 
zaterdag om 13.30 uur het licht uit 
gaat voor de laatste film. 
In de avond beide kerstdagen dus 
geen films. Maar donderdag 24 en 
zondag 27 december trakteert Bi-
oscoop Aalsmeer op een gevarieerd 

(dag en avond) programma met in 
de grote zaal ‘Dummie de Mum-
mie 2’, ‘Snoopy en Charlie Brown’, 
‘Mannenharten 2’ en ‘Bon Bini Hol-
land’ en in de knusse kleine zaal ‘De 
Sneeuwkoningin 2’, ‘Minions 2D’, 
‘Binnenstebuiten’, ‘Hallo Bungalow’, 
‘Fashion Chicks’ en ‘Holland, natuur 
in de Delta’. 

Knusse biosbar
Kijk voor exacte filmtijden op www.
bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten kun-
nen gereserveerd worden via de 
website en via 0297-753700 en zijn 
te koop in de knusse biosbar waar 
tevens drankjes en versnaperingen 
gekocht kunnen worden.

Vier kandidaten door naar 
finale ‘De Stem van de Bok’
Aalsmeer -  Zondagavond van-
af acht uur stroomde Feesterij de 
Bok wederom vol voor de derde af-
levering van De Stem van de Bok. 
De acht overgebleven kandida-
ten mochten drie liedjes ten geho-
re brengen al dan niet live begeleid. 
Twee nummers hebben ze zelf mo-
gen uitzoeken, het derde liedje had 
de jury voor ze verzonnen. Voor-
al ook om een andere kant van de 
zangers en zangeressen te laten ho-
ren. Sommige kandidaten waren er 
blij mee. Anderen hadden moei-
te gehad met repeteren, maar een 
ieder zong de sterren van de he-
mel. Ja, het niveau lag hoog. En 
maar vier kandidaten mochten door. 
De jury bestond zoals gewoonlijk 
uit Pyke Pos, zelf ooit doorgebro-
ken met X Factor, studiozangeres 
Gina Meulemans en zanger Koen 
Raadt, maar werd deze maal aan-
gevuld met een bijzonder gastjury-
lid, namelijk vrijwilliger van het jaar: 
Mike van der Laarse. “Ik ben een 
poos geleden benaderd door Jasper 
Schouten (organisator van het eve-
nement), maar ik heb niet veel ver-
stand van zingen. Toch weet ik het 
een en ander van muziek, ik heb in 
bandjes gespeeld en was drummer, 
maar waar ik vooral naar ga kijken 
de laatste twee afleveringen, is het 
totaalplaatje; hoe gedragen de kan-
didaten zich op het podium, hoe is 
hun contact met het publiek en hoe 
kleden ze zich. Eigenlijk ben ik op 
zoek naar de X-factor. En ik moet 
even de knop omzetten, want ik ken 
een aantal kandidaten persoonlijk. 
Maar daar laat ik mij uiteraard niet 
door beïnvloeden. Ik ben professio-
neel genoeg om objectief te kijken. 
Laat maar komen!”, aldus de nieuwe 
aanwinst in het jurypanel. Sonja Sil-
va mocht de show presenteren. Zij 
was vorige ronde afwezig door ziek-
te, maar had er weer zin in: “Jammer 
hoor dat ik de vorige gemist heb. Nu 
zijn er nog maar acht, maar wát een 
niveau! Dat valt echt op. Vooral om-
dat de meeste kandidaten nog zo 
jong zijn. Mijn man Pyke heeft van-

avond een zware taak met zijn col-
lega’s.” De presentatrice was lekker 
op dreef en kletste de avond gezel-
lig, doch deskundig aan elkaar. Af 
en toe was er een stiltemaning no-
dig richting het publiek. Ook dat 
deed Sonja op eigen wijze.

Zangcoach 
De vier kandidaten die de finale net 
niet gehaald hebben zijn Zoëy Pay-
ralbe, met haar zwoele stemgeluid, 
Chrisje van Dijk uit Aalsmeer, Joy 
Davelaar, met haar veertien jaar de 
jongste deelneemster en Sebasti-
aan. Hij kwam wegens omstandig-
heden zonder zijn maat Mauricio. 
Degenen, die wél hun beste beentje 
voor mogen gaan zetten in de fina-
le op 17 januari, zijn Berndt Woest, 
Devon Donovan, Dymphia Baten-
burg en Lynn van de Polder. Deze 
krant sprak nog even met de zang-
coach van laatstgenoemde, Edith 
Barkey: “Ik ben trots op al mijn leer-
lingen. Chrisje en Zoëy hebben het 
helaas net niet gered, maar Lynn zit 
nog in de race. We hebben voor de-
ze talentenjacht heel hard getraind. 
De meiden mochten voor deze ron-
de zelf twee liedjes kiezen en gin-
gen dan met mij in overleg of het 
wel bij ze zou passen. Uiteraard heb 
ik ze daarin gecoacht. Met de num-
mers die ze toebedeeld hadden ge-
kregen waren ze alle drie iets min-
der blij, maar ook dat is goed ge-
komen. Soms moet je nu eenmaal 
dingen doen die niet helemaal in je 
straatje liggen. Goed voor hun er-
varing. Ik vind het te gek dat Lynn 
door is, maar ik ben ook trots op 
Dymphia, haar heb ik jaren gele-
den ook les mogen geven.” De vol-
gende ‘Stem’ is op zondag 17 janu-
ari vanaf 20.00 uur. De vier finalis-
ten gaan dan vijf liedjes per persoon 
ten gehore brengen. Drie zelfgeko-
zen nummers en twee door de jury 
toebedeeld. Mike Multi neemt dan 
opnieuw zitting in de jury. Publiek is 
van harte welkom aan de Dreef 5. 

Door Miranda Gommans 

De vier finalisten, v.l.n.r. Berndt, Devon, Lynn en Dymphia. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Kleurige ukeleles
vanaf

€ 29,95

Kindergitaar 3/4
(klassiek)

vanaf € 69,-

Kindergitaar Kleurige ukeleles

vanaf 

KERSTAANBIEDING:KERSTTIP:

KERSTKOOPJES:

Drumstokken 
'Eva' (per set)

€ 5,00

Mondharmonica 
voor kinderen

(div. kleuren) € 5,50

Lessenaar
'Gypsy Rose'
(zwart) € 15,95
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Officiële Mededelingen
23 december 2015

 24 en 31 deceMber 
 Het callcenter is op 24 en 31 december bereikbaar 
  tot 16.00 uur

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

1 januari 
 Op 1 januari is het gemeentehuis ook gesloten.

 6 januari
 Op 6 januari is het gemeentehuis (i.v.m. de 
 Nieuwjaarsreceptie) vanaf 14.00 uur gesloten.

gebruik regiOtaxi aMstelland tijdens de 
feestdagen

Tijdens de feestdagen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt 
van de Regiotaxi. Wij raden u daarom aan tijdens deze dagen 
rekening te houden met de volgende richtlijnen. Wanneer u 
zeker wilt zijn van vervoer door de Regiotaxi op eerste of 
tweede kerstdag, dan dient u deze rit(ten) liefst een week tot 
minimaal twee dagen van tevoren (dus uiterlijk 22 december 
2015) te bestellen. Wanneer u later bestelt, geldt de regel 
vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt de Regiotaxi tot 20.00 uur 
’s avonds. Op Nieuwjaarsdag begint de Regiotaxi te rijden op 
de normale tijd. Dit is om 07.00 uur ‘s morgens. Ritten kunt u 
bestellen via telefoonnummer 0900-8998343 (lokaal tarief).

bekendMakingen snel en Makkelijk te vinden 
Op www.Overheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 
november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publica-
ties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte 
blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat 
u prettig vindt. 
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 

op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 
en directe links naar deze website. U kunt zoeken op post-
code, maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email; 

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app 
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op 
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

vanaf 1 OktOber 2015 is de dienstverlening 
bij de balie bOuwen & vergunningen en balie 
bedrijven gewijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-540 4911. 

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 

naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Oosteinderweg/Lijnbaan - Dorpshaven fase 3 deelgebied 

1 en 2 (Z-2015/067319), (het afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. het oprichten van 66 woningen waaronder 
3 waterwoningen)

- Oosteinderweg 459, 1432BJ (Z-2015/068487) (het uit-
breiden van de woning aan de zijgevel)

- Hadleystraat 1-3, 1431SK (Z-2015/068958) (het oprichten 
van een woning t.b.v. kamergewijze verhuur en melden van 
brandveiliggebruik)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) akkoord zijn bevonden:
- Ophelialaan 182, 1431HP (Z-2015/067364) (Het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning)
- Spoorlaan 25, 1431TM (Z-2015/057618) (Het plaatsen van 

een container, schaftwagen en toilet t.b.v. buitenschilder-
werk)

- Dorpsstraat 93, 1431CB (Z-2015/067584) (brandveilig ge-
bruik van een restaurant)

- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/065744) (het starten 
van het restaurant La Chaumiere BV)

verleende OMgevingsvergunningen, 
reguliere prOcedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie: 
-  Fuutlaan 28, 1431 VP (Z-2015/061369) (het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorgevel en vervangen gevelplaten)
- Aalsmeerderweg 249 B, 1432 CM (Z-2015/051157) (het 

vestigen van een sportschool)
- Wilgenlaan 16, 1431 HT (Z-2015/043216) (het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorzijde van de woning)
- Dorpsstraat 93, 1431 CB (Z-2015/059255) (het maken van 

een kleine aanbouw aan de voorgevel)

besluit genomen (blijkt omgevingsvergunningsvrij project)
- Zijdstraat 19C, 1431 EA (het afwijken van het bestem-

mingsplan t.b.v. het wijzigen van kantoorruimte naar 
woonruimte/studio)

procedure afgebroken, aanvraag ingetrokken
- Aalsmeerderweg 39, 1432 CG (het uitbouwen van de ach-

terkant van de woning)
- Dorpshaven fase 3, deelplan, 1, 2, 3, 4 (het afwijken van 

het bestemmingplan t.b.v. het oprichten van 63 eenge-
zinswoningen en 3 waterwoningen met bijbehorende in-
frastructuur)

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.

explOitatievergunning (aanvragen) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Machineweg 33, 1432 EL, (Z-2015/066244) snackbar, 

broodjeszaak Cafetaria Creta, ontvangen 1 december 2015

terrasvergunning (aanvragen)

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV  de volgende terrasvergunning  is aangevraagd:
- Machineweg 33, 1432 EL, (Z-2015/066244) snackbar, 

broodjeszaak Cafetaria Creta, ontvangen 1 december 2015

geaccepteerde Melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72A, 1431 EX (Z-2015/067539), Besloten 

bedrijfsfeest met DJ op 17 december 2015, geaccordeerd 
10 december 2015

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

Overige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur 
vr 08.30-12.30 uur 

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

Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicepunt beheer en uitvOering 
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

prOcedure 
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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk 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 don-
derdag 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 vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift 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 bur-
gemeester 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

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

ter inzage

t/m 31-12-15 Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Pla-
soevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan 
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken (na-
bij het kruispunt van de Hornweg met de Leg-
meerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw Oos-
teinde via de Palingstraat) 

t/m 21-01-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
Hornmeer - Fusieschool’ met de daarop be-
trekking hebbende stukken (aan de Dreef 1 
ter plaatse van het voormalig hoofdveld van 
Voetbalvereniging Aalsmeer)

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 de cOMMissievergadering 
Over een geagendeerd Onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

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.

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Geslaagde inzamelacties 
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Met het momenteel 
weer stijgende aantal klanten van 
de Voedselbank blijft structureel 
veel voedsel nodig. Daarom was er 
de afgelopen maand veel actie van 
de Voedselbank, waarbij veel vrijwil-
ligers, maar ook leerlingen van het 
Herman Wesselink College, zich in-
gezet hebben. Op 11 en 12 decem-
ber was er Inzamelactie in de win-
kel van de Jumbo aan de Ophelia-
laan. Tegenwoordig begint de Voed-

selbank de inzamelacties op de vrij-
dagavond. Dat gaat in één moeite 
door, want afspraken moeten toch 
gemaakt worden, net als het op-
bouwen van een stelling met artike-
len. Het winkelend publiek verschilt 
vaak met de zaterdag, dus de acties 
leveren ook meer op. Aan het eind 
van de zaterdag kon de balans wor-
den opgemaakt: 55 volle kratten met 
voedsel. Tegelijkertijd, van 9 tot 17 
december, liep er de actie van het 

personeel van de Hoogvliet aan de 
Machineweg met hulp van vrijwilli-
gers van de Voedselbank. In totaal 
was de opbrengst van deze actie 70 
kratten. In totaal in ruim een week 
tijd dus 125 kratten voedsel voor de 
Voedselbank. Ook bedrijven en par-
ticulieren wisten de afgelopen tijd 
met donaties de Voedselbank te be-
reiken. 

Kerstpakketten
Krijgt u van uw werkgever een 
kerstpakket, maar heeft u dat ei-
genlijk niet nodig? Of kunt u er 
niet alles van gebruiken? De Voed-
selbank is blij met ieder kerstpak-

ket dat gebruikt kan worden voor 
de klanten. Kerstpakketen inleveren 
kan bij de Wereldwinkel in de Zijd-
straat 15, Renault Nieuwendijk aan 
de Zwarteweg 93 en Ford de Hartog 
aan de Madame Curiestraat 3 in 
Kuelstaart. Bedrijven die kerstpak-
ketten over hebben, en deze willen 
doneren, worden gevraagd contact 
op te nemen via 06-44594446 of via 
de mail: voedseldonatie@voedsel-
bankaalsmeer.nl. De Voedselbank 
Aalsmeer heeft een eigen websi-
te: www.voedselbankaalsmeer.nl, is 
per mail bereikbaar via. info@voed-
selbankaalsmeer.nl telefonisch via 
06 -37471838.

Brandweer vraagt aandacht 
voor brandveiligheid
Aalsmeer - Brandweer Amster-
dam-Amstelland introduceert voor 
de feestdagen van 2015 een brand-
veilige kersttrui. Met de veilige trui 
vraagt de brandweer aandacht voor 
brandveiligheid tijdens de feestda-
gen. In december rukt de brand-
weer alleen al in de regio Amster-
dam-Amstelland drie tot vier keer 
vaker uit voor brand, dan in de ove-
rige maanden. 

Kerstconcert Lobkowitz 
Strijkkwartet 2e Kerstdag
Amstelveen - Het Kerstconcert op 
Wester-Amstel, op Tweede Kerst-
dag, zaterdag 26 december, wordt 
verzorgd door het Lobkowitz Strijk-
kwartet dat onder andere bestaat 
uit leden van het Koninklijk Concert-
gebouw Orkest. Bij het vertrek van 
Haydn naar Londen in 1790 maakte 
Mozart zich grote zorgen over hem: 
zou Haydn zich wel redden met de 

taal daar? Haydn antwoordde zijn 
vriend bij het afscheid dat ‘zijn taal 
over de hele wereld werd begre-
pen’. Het Lobkowitz Strijkkwartet zal 
Haydns’ taal vertolken aan de hand 
van muzikale voorbeelden en diver-
se strijkkwartetten, waardoor dui-
delijk wordt dat deze is doorspekt 
met spitsvondigheden en spirituali-
teit. Het Lobkowitz Strijkkwartet be-

Een kledingstuk dat vlam vat is 
één van de brandrisico’s tijdens de 
feestdagen. Geen enkel kledingstuk 
is onbrandbaar. De snelheid waar-
mee een kledingstuk in brand vliegt 
en zich over de kleding verspreidt, 
is onder andere afhankelijk van het 
materiaal. Zo zijn plantaardige ve-
zels, zoals katoen bijvoorbeeld ge-
makkelijker ontvlambaar dan dierlij-
ke materialen, zoals wol en zijde. Vijf 
andere veel voorkomende oorzaken 
van brand in de decembermaand: 

1. Vlam in de pan. 2. Kaarsen in 
kerststukjes of kaarsen te dicht bij 
de kerstboom. 3. Schoorsteenbran-
den. 4. Oververhitting in niet volledig 
afgerolde haspels. 5. Vuurwerk. Met 
de kersttrui vraagt de brandweer 
aandacht voor brandveiligheid, want 
een ongeluk zit in een klein hoekje. 
Brand kan met simpele voorzorgs-
maatregelen voorkomen worden. 
Bijvoorbeeld: versier het huis niet 
met echt dennengroen of impreg-
neer het, hou een deksel bij de hand 
om vlam in de pan te blussen en trek 
een veilige kersttrui aan natuurlijk.

staat uit Susanne Jaspers op viool, 
Michiel Eekhof op viool, Eric van der 
Wel op altviool en Judith van Swaay 
op cello. Het concert in Wester-Am-
stel aan de Amsteldijk Noord 55 in 
Amstelveen begint om 15.00 uur.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Nieuwe prullenbakken heeft de gemeente laten plaatsen. Onder andere deze 
op het Molenplein. Zonde om al te gebruiken? Moet toch een reden hebben 
dat op de bankjes links en rechts afval ligt...

Meerlanden en feestdagen
Aalsmeer - De feestdagen nade-
ren. Iedereen maakt zich op voor 
kerstvreugde, kerstdiners en kerst-
bomen, en ook voor oliebollen, knal-
lende kurken en vuurwerk. In de 
feestmaand december treft Meer-
landen speciale voorzorgsmaatre-
gelen rond de afvalinzameling. Om 
mogelijk brandgevaar door vuur-
werk te voorkomen, worden rond 
de jaarwisseling de meeste prul-
lenbakken en de brengparkjes voor 
papier, plastic en textiel afgesloten. 
De glasbakken kunnen wel gebruikt 
worden. De Meerlanden stelt het op 
prijs wanneer u uw papier en an-
der afval bewaart tot begin janua-
ri. In de eerste week van 2016 wor-
den alle containers weer geopend. 
De ondergrondse verzamelcontai-
ners worden extra geleegd op Twee-
de Kerstdag en op zaterdag 2 janua-
ri. Ook wordt extra mankracht inge-
zet om de brengparkjes schoon te 
houden rondom de Kerst en de jaar-
wisseling.
 
Vuurwerk samen opruimen
Vuurwerk is leuk, maar geeft ook 
veel rommel op Nieuwjaarsdag. In-
woners kunnen helpen door eigen 
vuurwerkresten meteen op te rui-
men en mee te geven met het rest-
afval. Vrijdag 1 januari wordt gestart 
met het opruimen van vuurwerkres-
ten, er wordt begonnen in de win-
kelcentra.
 
Afvalkalender 2016
De meest actuele inzameldata zijn 

te vinden op de digitale afvalkalen-
der en de Meerlandenapp. Inmid-
dels hebben alle inwoners al de pa-
pieren afvalkalender thuis ontvan-
gen. Op de achterkant van de be-
geleidende brief staat vermeld in 
welke wijk u bent ingedeeld voor 
de papierinzameling. Dat is dezelf-
de wijk en inzameldag als in voor-
gaande jaren. Kerst en oudjaar val-
len dit jaar gunstig ten opzichte van 
de afvalinzameldagen. Dit jaar zal 
Meerlanden dan ook de rolcontai-
ners legen op de dagen die u ge-
wend bent. De enige wijziging geldt 
voor de papierinzamelingdag voor 
wijk D. In plaats van vrijdag 25 de-
cember wordt hier op vrijdag 18 de-
cember het papier opgehaald.
 
Kerstbomeninzameling
Ieder jaar zamelt Meerlanden na-
mens de gemeente Aalsmeer kerst-
bomen in die vervolgens worden 
gerecycled. Op verschillende loca-
ties kunnen kerstbomen ingeleverd  
worden op woensdag 6 januari van 
14.00 tot 16.00 uur in Kudelstaart in 
de Schweitzerstraat (voor de school, 
op het parkeerterrein), in Oost in de 
Irenestraat bij het Middelpunt, in 
Stommeer in de Jac. P. Thijsselaan 
bij de gymzaal en in het Centrum bij 
het gemeentehuis op het Raadhuis-
plein. Kerstbomen kunnen ook wor-
den ingeleverd bij de milieustraat 
van Meerlanden, Aarbergerweg 41, 
in Rijsenhout. Voor iedere ingele-
verde boom wordt 50 eurocent ge-
geven.

Oprichter Cees Juffermans in een 
door hem gebouwde zeilboot in 1966.

Familiebedrijf viert 50 jarig bestaan
Eindejaarshow bij Poelgeest
Oegstgeest - Op 28, 29 en 30 de-
cember organiseert Jachthaven 
Poelgeest uit Oegstgeest weer haar 
traditionele eindejaarshow. Dit jaar 
extra feestelijk, want Poelgeest be-
staat in 2016 vijftig jaar en de viering 
hiervan begint al op de eindejaar-
show met extra veel voordeel! Het 
familiebedrijf heeft zich in 50 jaar 
ontwikkeld tot een grote speler in 
de watersport. Van het bouwen van 
houten zeilboten in de jaren zestig 
(zie foto) tot een full service bedrijf 
met ruim 220 ligplaatsen, 350 boten 
in de overdekte stalling en dealer-

Verhuizing Best Buy Bikes
Uithoorn - Best Buy bikes gaat 
vanaf 1 januari verder op een an-
dere locatie. Zij gaat verhuizen naar 
MotoPort Uithoorn gevestigd op 
de Anton Philipsweg 5-7. Best Buy 
Bikes gaat zich op de nieuwe loca-
tie volledig specialiseren in classic, 
retro, caferacers en custom motor-
fietsen. Met een eigen werkplaats 
én showroom-gedeelte in de show-
room van MotoPort Uithoorn. Hier-
mee blijven de bestaande activitei-
ten intact onder het dak van Mo-
toPort Uithoorn. Uiteraard is ieder-
een hier ook van harte welkom met 
de moderne generatie motoren en 
scooters  in de werkplaats. Tot en 
met donderdag 24 december is er 
bij Best Buy Bikes een grote verhui-
zingsuitverkoop. Hierin worden ho-
ge kortingen gehanteerd, want al-
les ‘moet’ weg! “Ik hoop u te mogen 

ontvangen om mijn nieuwe locatie 
bij MotoPort Uithoorn op de Anton 
Philipsweg”, aldus Ed Heining, eige-
naar van Best Buy Bikes.

Positieve sfeer tijdens jaarlijkse ALV
Royal FloraHolland op 
koers voor 2020
Aalsmeer - Royal FloraHolland ligt 
op koers voor 2020. Dat bleek afge-
lopen donderdag 17 december tij-
dens de Algemene Ledenverga-
dering van de veiling. In Naaldwijk 
kwamen de leden bijeen voor de 
jaarlijkse ALV om te stemmen over 
diverse benoemingen, tarieven voor 
2016 en de reguliere aflossing van 
een ledenlening jaarlaag. “Vorig jaar 
hebben we een duidelijke koers uit-
gezet met als uitroepteken op de 
horizon 2020. Het is goed om te zien 
dat we op weg zijn om de gestelde 
doelen te behalen”, aldus Lucas Vos, 
CEO van FloraHolland. “De opdracht 
is immers helder: wereldwijd kansen 
creëren voor de sierteeltsector.”
 
Jaarplan en begroting
Traditioneel wordt tijdens de ALV 
van december de financiële stand 
van zaken en het jaarplan en de be-
groting voor het komend jaar be-
handeld. Rens Buchwaldt, CFO, gaf 
daarbij ook kort uitleg over de plan-
nen voor modernisering van de fi-
nanciering van de coöperatie. Die 
plannen zullen in 2016 concreet 
vorm gaan krijgen. Voor 2016 ver-
wacht de directie van FloraHolland 
een omzetstijging van iets meer dan 
3%. Terwijl de klokomzet blijft da-
len, verwacht FloraHolland in 2016 
de eerste resultaten van de op groei 
gerichte initiatieven binnen Flora-
Holland 2020. “Terwijl we de tarie-
ven gelijk houden, verwachten we 
ook volgend jaar de kosten van de 
uitvoering van FloraHolland 2020 
binnen de exploitatie te kunnen op-
vangen”, zo stelde Rens Buchwaldt. 
“Door de promotiebijdrage van de 
handel kunnen we daarnaast het 
komend jaar via het Bloemen Bu-

reau Holland additionele sector bre-
de promotie activiteiten doen.” 
 
Raad van Commissarissen
Tijdens de jaarlijkse ALV werden 
twee commissarissen herkozen. 
Jack Goossens is sinds 2014 lid van 
de RvC en Mariëlle Ammerlaan gaat 
haar laatste termijn van drie jaar in. 
Louis Bouman, sinds 2003 bestuur-
lijk actief binnen FloraHolland nam 
afscheid. Sinds 2014 was hij lid van 
de RvC en van de auditcommissie. 
De positie van Louis Bouman wordt 
niet ingevuld, de RvC heeft besloten 
het aantal commissarissen terug te 
brengen van elf naar negen.
 
Flowering the world
Na afloop van de vergadering sprak 
Lucas Vos ‘zijn’ leden toe: “De am-
bities, kansen en uitdagingen voor 
de sector zijn groot. De wereld staat 
nooit stil, en daarom moeten we 
continue vernieuwen. De coöpera-
tie moet de verbinder worden in de 
sierteeltsector en de groei van on-
ze klanten en leden ondersteunen. 
Wij verbinden, delen, faciliteren, in-
noveren en jagen aan, om onze le-
den en klanten succesvoller te laten 
zijn. Dat is waar we het voor doen, 
elke dag en elke dag een beetje be-
ter. Om de ambities van FloraHol-
land voor 2020 te behalen moeten 
we niet alleen kijken naar wat we 
doen, maar ook hoe we dat doen.” 
Lucas Vos presenteerde de nieuwe 
identiteit van de coöperatie, waar-
mee een volgende stap wordt ge-
zet op weg naar 2020. Deze nieuwe 
identiteit draagt bij aan de ambities, 
met een krachtiger geluid, en een 
heldere en eenduidige boodschap: 
Flowering the world.

Begin met Yoga in 2016
Aalsmeer - Beginnen met Yoga in 
2016? Marijke vertelt graag meer 
over wat de lessen bij Zazen in-
houden. “Zazen Yoga is een vorm 
van hatha yoga die uitgaat van de 
eenheid van lichaam en bewust-
zijn waarbij de adem de verbin-
ding vormt. Kenmerkend voor deze 
vorm van yoga is de manier waarop 
je de adem gebruikt als middel om 

in jezelf die verbinding te ervaren. 
Een Yogales bevat een evenwichti-
ge verdeling tussen staande, zitten-
de en liggende houdingen. De klas-
sieke hatha yoga voer je eerst dy-
namisch uit, als voorbereiding tot 
de statische houding. De adem is 
de dragende kracht van elke bewe-
ging. Door concentratie op de adem 
ontstaat een meditatieve aandacht 

Tijdelijk extra inruilvoordeel
Salon de Promotion bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Nieuwendijk sluit het 
jaar weer feestelijk af met het inruil-
spektakel Salon de Promotion. Wie 
voor 3 januari 2016 zijn huidige auto 
voor een nieuwe Renault inruilt, ont-
vangt tot maar liefst 3.500 euro extra 
inruilvoordeel. Deze inruilactie sluit 
aan op de ‘Oud wordt Nieuw’-cam-
pagne van Renault en Radio 538. 
Daarnaast krijgt u alleen tijdens de 
actieperiode een exclusieve preview 
van de nieuwe Renault Mégane en 
de Renault Talisman, in de vestiging 
Aalsmeer aan de Zwarteweg.

“December is al duur genoeg. Daar-
om ontvangt de koper van een nieu-
we Renault bij ons tijdelijk extra in-
ruilvoordeel. Het aanbod geldt voor 
alle nieuwe Renault modellen en 
het extra inruilvoordeel komt boven 
op de inruilprijs”, aldus Kees Nieu-
wendijk. “Wie wil weten hoeveel zijn 
huidige auto waard is, kan dat een-
voudig berekenen op www.renault.
nl. Het loont echter om bij ons langs 
te komen voor de definitieve inruil-

waarde, want tijdens Salon de Pro-
motion zijn we extra gul.”

Win een nieuwe Clio
Met Salon de Promotion haakt 
Renault in op de Radio 538-actie 
‘Oud wordt Nieuw’. Tijdens de laat-
ste elf dagen van het jaar kunnen 
luisteraars van Radio 538 hun oude 
bank, televisie, computer of wat dan 
ook inruilen voor een nieuw exem-
plaar. Radio 538 selecteert de mooi-
ste, bijzonderste en leukste verhalen 
en wie het bijzonderste product en 
het leukste verhaal heeft, wint een 
nieuwe Renault Clio!

Zondag open 
Aanstaande zondag 27 december 
zijn de Nieuwendijk vestigingen in 
Aalsmeer, Hillegom en Lijnden ex-
tra geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
De verkoopadviseurs staan voor el-
ke bezoeker klaar om uitleg te geven 
over deze zeer voordelige actieperio-
de of om u een kijkje te laten nemen 
in de nieuwe Mégane en Talisman.

Klaar met pesten: IK ben IK
Aalsmeer - Pesten is helaas nog al-
tijd een actueel probleem. ‘IK ben IK’ 
heeft zich als doel gesteld hiermee af 
te rekenen door met een methode te 
komen die een echte oplossing biedt 
voor nu en de lange termijn. Zelfver-
trouwen hebben, je grenzen kunnen 
aangeven, voor jezelf opkomen en 
lekker in je vel zitten zijn zaken die 
voor iedereen vanzelfsprekend zou-
den moeten zijn, maar de realiteit is 
helaas anders. In de huidige maat-
schappij zijn steeds meer kinderen 
op zichzelf aangewezen en lijken 
normen en waarden beetje bij beet-
je te vervagen. Juist nu is het dus be-
langrijk dat kinderen de juiste mind-
set meekrijgen om sterker in hun ei-
gen kracht en dus sterker in het leven 
te kunnen staan. ‘IK ben IK’ vindt dat 
ieder kind het verdient om vrolijk en 
sterk in het leven te staan, en komt 
daarom met een vernieuwde en be-
wezen methode die problemen rond-
om pesten op een unieke en zeer ef-
fectieve manier aanpakt. ‘IK ben IK’ 
is een eigentijdse methode bedacht 
en ontwikkeld door Gilbert Themen, 
die al meer dan 10 jaar succesvol be-
zig is met ouder/kind coaching op 
het gebied van pesten, weerbaar-

heid, opvoeden en effectief commu-
niceren met je kind. Zoals al zijn me-
thodes heeft ook ‘IK ben IK’ een sim-
pele, snelle en praktijkgerichte aan-
pak en biedt daarmee positieve re-
sultaten op zowel de korte als de lan-
ge termijn. Wat de ‘IK ben IK’ metho-
de uniek maakt, is de vereiste actieve 
inzet van jou als ouder zowel tijdens 
als na de coaching. Je moet echt sa-
men met je kind aan de slag! Als ou-
der krijg je tools aangereikt waardoor 
je anders gaat kijken naar je kind en 
een effectievere communicatie krijgt. 
Jullie samenwerking staat garant 
voor een hoge succesbeleving en 
zorgt voor een positieve bijdrage aan 
de verbale, mentale en fysieke weer-
baarheid van je kind. ‘IK ben IK’ is er 
van overtuigd dat een kind daarmee 
vrolijk en sterk in het leven zal staan. 
‘IK ben IK’ biedt nu in Aalsmeer de 
mogelijkheid gratis kennis te maken 
met de ‘IK ben IK’ methode zodat je 
zelf kunt ervaren hoe effectief deze 
aanpak is. Aanmelden voor de gra-
tis kennismakingsworkshop kan via 
de websites www.ikbenik.vision en 
www.ikbenikonline.nl. Daar vind je 
tevens de uitgebreide informatie over 
de ‘IK ben IK’ methode.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gezellige drukte tijdens 
Tasty Sunday Ophelialaan
Aalsmeer - Sfeervolle verlich-
ting, klinkende kerstmuziek door 
de speakers, de aanwezigheid van 
kerstmannen en -vrouwen plus 
overheerlijke hapjes, toverden bij de 
bezoekers van de Ophelialaan afge-
lopen zondag een glimlach op het 
gelaat. Het was gezellig druk in de 
winkelstraat. Op een enkele na was 
iedere winkel geopend van twaalf 
tot vier uur en tot vijf uur kon er 
kosteloos genoten worden van on-
der andere een glühweintje, kof-
fie, een stukje oliebol, zoetigheden, 
kerstbrood, bittergarnituur en overi-
ge overheerlijke hapjes. Alle onder-
nemers deden gezellig mee aan de 
geslaagde Tasty Sunday. 
“We doen het vooral voor de bezoe-
kers. Om ze op een andere manier 
eens kennis te laten maken met on-
ze winkels.” Aldus één van de on-
derneemsters in de straat die zelf 
een prachtige kerstversiering op 
haar hoofd droeg. “Winkelen is leuk 
en wij als winkeliers vinden het ook 

al fijn als bezoekers eens een praat-
je komen maken. Deze zondag was 
de uitgelezen kans daarvoor. Voor 
herhaling vatbaar zou ik zeggen.” 
Ondanks of wellicht mede door de 
temperatuur, die niets met kerst te 
maken had, werd het een sfeervol 
samenzijn in de Ophelialaan. 
 
Door Miranda Gommans 

schappen van Antaris en Maril. 
Inmiddels heeft Jachthaven Poel-
geest al meer dan 1000 Antaris 
en Maril sloepen afgeleverd. In de 
showroom van Jachthaven Poel-
geest is tijdens de eindejaarshow 
een ruim assortiment sloepen en 
tenders van Antaris en Maril te be-
zichtigen. Deze geheel Nederland-
se producten kenmerken zich door 
een zeer hoog kwaliteits- en afwer-
kingsniveau zonder comfort uit het 
oog te verliezen. Om het jubileum-
jaar goed in te luiden worden di-
verse showmodellen met extra kor-
ting aangeboden. Maar ook de eer-
ste boten uit de 2016 collectie zijn te 
bekijken en te bevaren.

Winter-proefvaart
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid 
om tijdens de eindejaarshow een 
winter-proefvaart te maken. Diver-
se nieuwe modellen liggen klaar 
voor een heerlijk frisse proefvaart 
met na afloop een lekkere kom erw-
tensoep. Kortom; een bezoekje aan 
Poelgeest tussen Kerst en Nieuw-
jaar is voor elke watersporter een 
groot plezier.
De eindejaarshow wordt gehou-
den op maandag 28, dinsdag 29 en 
woensdag 30 december van 10.00 
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 
in Oegstgeest.

die leidt tot verstilling. Alle bewe-
gingsmogelijkheden van wervelko-
lom en gewrichten komen aan bod. 
In elke oefening zoek je naar het 
juiste evenwicht tussen ontspan-
ning en kracht. De oefeningen va-
riëren van subtiel tot uitdagend en 
kunnen aangepast worden aan ie-
ders mogelijkheden. Daarnaast in 
elke les ontspanningsoefeningen, 
concentratie en meditatie, waardoor 
een complete ervaring ontstaat. De 
aandacht gaat naar binnen, naar je-
zelf. Het accent ligt niet zozeer op 
het aanleren van nieuwe ideeën en 
waarheden, maar juist op het ont-
dekken en kritisch overzien van je 

eigen denken: wat is waar voor mij, 
los van conventies, aangeleerde 
overtuigingen of culturele patronen. 
Yoga is een spirituele weg, die je de 
ruimte geeft om je eigen mogelijk-
heden te ontdekken op een bij jezelf 
passende wijze. Door oefening en 
bewustwording groeit dit persoon-
lijk inzicht. In de lessen blijft, naast 
de aandacht die wordt besteed aan 
de Oosterse filosofie, het contact 
met het Westers denken behouden. 
Zo ontmoeten Oost en West elkaar 
in het eigen bewustzijn. Wees Wel-
kom in de lessen.” 
Aanmelden en informatie via: www.
zazenyoga.nl

Restaurant ‘Voor Elkaer’ rond Oud en Nieuw?
Donderdag 31 december is er een ‘oliebollen party’. Aanvang 10.30 uur, 
een gezellige ochtend met koffie/thee en onbeperkt oliebollen voor €2,-. 
Komt u ook gezellig langs om het jaar gezellig met ons af te sluiten?
Vrijdag 1 januari op nieuwjaarsdag is het wijkpunt gesloten.
Zondag 3 januari is Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ van 14.30 - 16.30 uur geopend.

Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op dinsdag 29 december is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige crea-
tieve middag. De laatste creatieve middag van 2015! Deze middag kunt 
u mee doen met het beschilderen van twee champagne glazen.
De kosten voor deze middag zijn 6 euro incl. materiaal excl. koffie/ thee. 
Twee kopjes koffie of thee voor 1 euro. Voor meer informatie kunt u 
bellen met de gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Musica groots in het Inloopcentrum in Kudelstaart
Donderdag 7 januari a.s. hebben we vanuit het Inloopcentrum 
Kudelstaart een Musica groots! Afgelopen Musica groots hebben we 
gekeken naar Toon Hermans, omdat we nog lang niet alles gezien 
hebben en op verzoek van de bezoekers, kijken we nog een keer naar 
Toon Hermans.Deze keer komen o.a. Tango Truus, schoolherinneringen, 
en liedjes van Toon aan bod. U kunt inlopen vanaf 14.00 uur en van 
14.30 –15.30 uur starten we Musica groots! Zowel de deelname aan de 
activiteit, als de koffie en thee is gratis. I.v.m. een besloten feest in het 
wijkpunt zal de activiteit boven plaats vinden. Er is een lift aanwezig.

Dinsdagmiddag van 14.30 – 15.30 uur bent u welkom bij het Inloopcen-
trum in Aalsmeer voor de activiteit Musica, bezoekadres Kanaalstraat 12 
en donderdagmiddag van 14.00 – 15.30 in Kudelstaart, Nobelhof 1.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Wij wensen jullie fijne kerstdagen!
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Interim-griffier Theo van Waes tijdens zijn officiële aanstelling. De beëdiging 
vond plaats door toen nog burgemeester Jobke Vonk. 

“Ik kan een krul achter mijn periode zetten”

Afscheid interim-griffier 
in laatste Raad dit jaar
Aalsmeer - De laatste raadsverga-
dering van 2015 heeft donderdag 17 
december plaatsgevonden. De ver-
gaderavond werd na ruim een uur 
afgesloten met een afscheid. Inte-
rim-griffier Theo van Waes gaat de 
gemeente verlaten nu in Olaf van 
Kolck, die in de vergadering van 3 
december beëdigd is, per 1 janu-
ari deze functie officieel gaat ver-
vullen. Burgemeester Jeroen Nobel 
richtte het woord tot de scheiden-
de griffier. Net geen jaar heeft Theo 
met veel inzet zijn functie vervuld. 
Een jaar waarin veel gebeurd is met 
een burgemeester die ontslag nam, 
een waarnemend burgemeester en 
onder andere het rapport Eenhoorn 
naar aanleiding van het onderzoek 
naar de politieke onrust en het on-
derlinge gekibbel. 
“Een spannende periode om als 
interim aan de slag te gaan”, al-
dus Nobel. “Maar volgens mij heb 
je nooit gedacht: waar ben ik aan 
begonnen. Het was een zware tijd, 
waar je veel energie ingestopt hebt 
en naar een balans hebt gezocht om 
beter met elkaar om te gaan. Je hebt 
het volgehouden en daarvoor wil ik 
als voorzitter en namens de raad jou 
hartelijk danken.” 
Theo van Waes werd bedankt met 
een goede fles wijn (houdt hij van) 
en bloemen. Nobel besloot zijn af-
scheidsspeech met de hoop uit te 

spreken dat Theo nu hopelijk meer 
tijd krijgt voor zijn geliefde sport. 
Van Waes slaat graag een golfbal-
letje en schijnt hier heel goed in te 
zijn. “Ik heb het volbracht, als ik het 
zo mag zeggen. Het was geen ge-
makkelijk jaar, we hebben ervoor 
geknokt en volgehouden. Het resul-
taat is er. Ten opzichte van nu en vo-
rig jaar scheelt het geen 100, maar 
wel 200 tot 300 procent.” 
En hiermee stoelt de griffier na-
tuurlijk op de politieke verhouding 
die behoorlijk verstoord was. “Ik ga 
met een bijzonder goed gevoel weg. 
Olaf van Kolck is een ervaren grif-
fier (voorheen in de gemeente Nij-
kerk) en ik ben blij met deze goede 
kandidaat, die samen met Aalsmeer 
de volgende fase gaat bewandelen.” 
Van Waes zei verder niet het gevoel 
te hebben gehad als interim zijn 
functie te hebben vervuld. “Ik vond 
het plezierig en ben blij dat ik langer 
dan een half jaar heb mogen blijven. 
Ik had anders het gevoel gehad de 
klus niet af te hebben. Het gaat nu 
goed en ik kan een krul ander mijn 
periode hier zetten.” 
Burgemeester Jeroen Nobel wees 
tot slot ook nog eens op de politieke 
verhoudingen. “Blijven volhouden. 
We willen vooral een democratisch 
huis waar waarden, normen en res-
pect op de eerste plaats staan. La-
ten we dit vasthouden met elkaar.” 

Vrouw bevrijdt 
uit lift

Aalsmeer - Op donderdag 17 de-
cember rond tien uur in de och-
tend is de hulp van de brandweer 
gevraagd voor een liftopsluiting 
in de Rozenstraat. De brandweer 
is na de melding direct met spoed 
naar het appartementencomplex 
gegaan. Er zat een vrouw vast in 
de lift en zij was behoorlijk in pa-
niek. De vrouw is door de brand-
weerlieden uit de lift bevrijd en 
gerust gesteld!

Rijbewijs kwijt na 
alcoholcontrole

Aalsmeer - Op zaterdagavond 
19 december heeft de politie in 
het kader van het Donkere Da-
gen Offensief alcoholcontroles 
gehouden langs de N196 op de 
vaste vlek en een paar uur mobiel 
in diverse wijken in Aalsmeer, Ku-
delstaart, De Kwakel en Uithoorn. 
In totaal hebben de agenten 250 
bestuurders gecontroleerd op rij-
den onder invloed. Zes automobi-
listen hadden alcohol gedronken, 
maar vijf niet meer dan de wette-
lijk toegestane hoeveelheid in het 
verkeer. Eén bestuurder had wel 
veel te diep in het alcoholglaasje 
gekeken. Zijn rijbewijs is ingevor-
derd en hij zal berecht worden via 
justitie. Tijdens de controle heeft 
ook nog een aanhouding plaats-
gevonden in verband met een 
verdachte situatie. De betreffen-
de persoon kon zijn identiteitsbe-
wijs niet tonen. Tot slot troffen de 
agenten nog een inwoner achter 
het stuur die een verlopen rijbe-
wijs bleek te hebben. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Politie: Flitsen op 
bestelling

Aalsmeer - In Amsterdam Nieuw 
West was het een groot succes: 
Flitsen op bestelling. De politie 
Aalsmeer en Uithoorn gaat deze 
actie ook oppakken. Waar wordt 
er volgens u vaak te hard ge-
reden? De politie is geïnteres-
seerd in wat inwoners waarne-
men en hoort dit graag. “Waar, 
wanneer en waarom zouden wij 
een snelheidscontrole moeten 
houden”, aldus de politie op Fa-
cebook. Natuurlijk moeten de lo-
caties wel binnen de grenzen van 
Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn 
of De Kwakel vallen. Alle reacties 
gaan op een rijtje gezet worden 
en aan de hand daarvan gaat be-
paald worden waar de snelheids-
controles gehouden gaan wor-
den. De meeste hardrijders zul-
len overigens niet direct op de 
bon geslingerd worden, zij krij-
gen eerst een waarschuwing. En 
er wordt uitleg gegeven waar-
om op de betreffende locatie een 
controle wordt gehouden. Bij ex-
cessen worden natuurlijk wel be-
keuringen uitgeschreven. De op-
roep heeft succes gehad, de po-
litie heeft een groot aantal reac-
ties gehad. Ook in Aalsmeer en 
Uithoorn heel veel animo. De op-
gegeven locaties gaan nu geïn-
ventariseerd worden en binnen-
kort volgt meer informatie. Het is 
overigens nu voorlopig niet meer 
mogelijk om flitslocaties door te 
geven! De controles gaan nu in-
gepland worden. Meer informa-
tie volgt!

Groei van ruim 3 procent
Export bloemen en planten 
naar recordomzet
Aalsmeer - Tot en met november 
is de exportwaarde van bloemen en 
planten uit Nederland met iets meer 
dan 3% gestegen tot 5,1 miljard. De 
vooruitzichten voor een goede slot-
maand zijn dit jaar gunstig, waar-
door mogelijk een omzetrecord van 
5,5 miljard wordt gevestigd. ”Dat is 
geen doelstelling, wel een mooi re-
sultaat”, stelt de VGB, de branche-
organisatie die de exportstatistieken 
bekend maakt. Met een exportplus 
van 6% lag de omzet in de maand 
november twee keer zo hoog als het 
gemiddelde. 
De top-10 afzetbestemmingen, die 
de VGB maandelijks publiceert, 
geeft aan dat dit jaar in drie landen 
een daling is genoteerd: Duitsland 
(-4% tot 1,5 miljard), Rusland (-27% 
tot 157 miljoen) en Oostenrijk (-14% 
tot 121 miljoen). In de andere zeven 
landen ligt de stijging tussen 2% op 
Zweden tot 159 miljoen en 15% op 
het Verenigd Koninkrijk tot 848 mil-
joen. De groei in andere ruim hon-
derd afzetbestemmingen ligt met 
8% boven het gemiddelde, zo stelt 
de VGB vast op basis van de door 
Floridata verzamelde exportcijfers.

Bloemen structureel hoger
De exportwaarde van snijbloemen 
ligt dit jaar structureel hoger dan die 
van de pot- en tuinplanten. In no-
vember pluste de bloemenwaarde 
7% en komt uit op een waarde van 
3,2 miljard. In november was voor de 
derde keer dit jaar een toename bij 
de planten. In de andere acht maan-
den bleef de exportwaarde hiervan 
achter. De totale exportwaarde van 
planten kromp hierdoor ongeveer 
2% tot 1,9 miljard. Voor zowel bloe-
men als planten ligt dit in de lijn van 
de jaarontwikkeling.

Retailafzet groeit
Exporteurs constateren Europa 
breed, met meer dan 90% verreweg 
het belangrijkste afzetgebied, een 
toename in de grootschalige re-
tailafzet. Dat verschilt per land. ”In 
Frankrijk neemt de retailafzet toe, in 
Italië en Spanje is het aandeel hier-
van nog niet groot en lijkt de vak-
handel zich te herstellen”, aldus al-
gemeen directeur Leon Buskermo-
len van Hamiplant. Algemeen di-
recteur Peter de Raadt van import- 
en exportbedrijf Bloom, gespecia-
liseerd in belevering van het retail-
kanaal, signaleert druk op de markt. 

”Onze Afrikaanse leveranciers reke-
nen kosten af tegen een duurdere 
dollar en hun inkomsten tegen een 
lagere euro. Dat zet druk op mar-
ges.” 
De hoge koers van het Britse Pond 
is een stimulans voor de export naar 
Engeland, waarvan het marktaan-
deel in de exportomzet met 10% 
steeg. Het koerseffect van de begin 
dit jaar van de euro losgekoppelde 
Zwitserse frank is uitgewerkt, zoals 
de VGB begin dit jaar verwachtte. 
”Aanvankelijk was er een impuls”, 
aldus directeur Pieter van Duijven-
voorde van de op deze markt gespe-
cialiseerde groothandel. 
”Maar de economie draait nu slech-
ter doordat Zwitserland duurder is 
geworden en dat merken we aan 
de bestedingen”. Jan Edelman van 
Edelcactus, leverancier, producent 
en importeur, realiseerde zowel in 
het binnenland als bij exportklan-
ten een lichte stijging. ”Vooral in 
het retailkanaal. Toegevoegde waar-
de en conceptmatig leveren worden 
steeds belangrijker.” Edelman im-
porteert en produceert cactussen, 
succulenten en Lucky Bamboo en 
belevert exporteurs in Nederland en 
groothandelaren in Europa. Hij ver-
wacht de lichte stijging in de afzet 
volgend jaar te continueren. 

Grillige markt
De exportplus van 6% tot 417 mil-
joen in de maand november trok de 
totale waarde tot en met november 
voor de tweede keer over de grens 
van 5 miljard. Dat gebeurde voor 
het eerst in 2012. Toen eindigde de 
totale Nederlandse bloemen- en 
plantenexport op 5,4 miljard door-
dat december een krimp kende van 
14%. De VGB verwacht dat dit jaar 
de omzet uitkomt op ruim 5,5 mil-
jard en dat is nog nooit eerder ge-
beurd. December is voor de bloe-
men- en plantenexportwaarde niet 
de belangrijkste maand, maar drukt 
wel een relatief groot stempel op de 
handelsstemming.

Gewonden na botsing op 
Bilderdammerweg
Kudelstaart - Op dinsdag 15 de-
cember rond kwart voor zeven in de 
avond zijn twee auto’s frontaal op 
elkaar gebotst op de Bilderdammer-
weg. De aanrijding vond plaats bij 
de versmalling. Beide auto’s raakten 
beschadigd, één moest zelf wegge-
sleept worden. De politie en de am-
bulancedienst waren snel ter plaat-

se. Een van de bestuurders raakte 
gewond en is per ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis. Een inzit-
tende liep eveneens letsel op, maar 
kon na behandeling door de arts 
van de ambulance naar huis. De po-
litie doet onderzoek naar de toe-
dracht van de aanrijding.
Foto: Marco Carels

Zolderbrand in Voltastraat
Kudelstaart - Op donderdag 17 de-
cember rond negen uur in de avond 
zijn politie en de brandweer gealar-
meerd voor een woningbrand in de 
Voltastraat. De hulpdiensten waren 
snel ter plaatse. Er bleek een brand-
je te woeden op de zolderverdieping 
in het huis. Een stapeltje met kle-
ding en andere spulletjes had vlam 
gevat door een brandende kaars. 
Het vuur had de brandweer snel on-

der controle. Al snel kon het sein 
‘brand meester’ gegeven worden. 
De schade is beperkt gebleven en 
er zijn gelukkig geen gewonden ge-
vallen. De 33 jarige bewoner is on-
gedeerd gebleven. Voor de zeker-
heid is nog wel even de buurvrouw 
gevraagd haar eigen huis tijdelijk te 
verlaten, maar zij kon vrij snel weer 
naar binnen. 
Foto: Marco Carels

Brug bij Helling ingestort
Aalsmeer - De kenmerkende brug 
aan de Helling is bij de sloop van de 
Van Dam werf afgelopen dinsdag 22 
december ingestort. 
Op de vraag of de brug, zoals was 
beloofd door de projectontwikke-
laars alsnog verplaatst zou gaan 

worden, konden de werklieden niet 
bevestigen. 
“Is hiermee het einde gekomen van 
het idyllische aangezicht van de 
Helling? Was deze snelle sloop van 
de werf echt noodzakelijk?”, vragen 
bewoners van de Helling zich nu af.

Hennepplantage 
ontmanteld

Kudelstaart - Op maandag 21 
december heeft de politie op de 
Ondernemersweg in Uithoorn 
een hennepplantage ontdekt en 
ontmanteld. Er zijn meer dan 400 
planten aangetroffen. De hen-
nep is vernietigd en alle appa-
ratuur is in beslag genomen. In 
de kwekerij waren twee mannen 
aan het werk. Zij zijn aangehou-
den en meegenomen voor ver-
hoor. Het gaat om een 49 jarige 
man uit Uithoorn en een 28 jarige 
man uit Kudelstaart.

2e keer boete 
illegaal vuurwerk
Aalsmeer - Op zaterdag 19 de-
cember hield de Boswachte-
rij een controle op illegaal vuur-
werk. Een groepje jongens was 
op de Kleine Noorddijk vuurwerk 
aan het afsteken. Een van de jon-
gens bekende het vuurwerk in 
Aalsmeer gekocht te hebben. De 
verkoper bleek geen onbekende 
voor de politie. Op vrijdag 11 de-
cember is in een woning aan De 
Werven 17,7 kilo illegaal vuurwerk 
in beslag genomen. Tegen de ei-
genaar, een 18 jarige inwoner, is 
proces verbaal opgemaakt en hij 
heeft toen afstand gedaan van 
de cobra’s, bommen en duizend-
knallers. Hij bleek echter over 
nog meer illegaal vuurwerk te be-
schikken. Bij de tweede huiszoe-
king aan De Werven zijn zater-
dagavond 19 december opnieuw 
cobra’s en mortieren en een sein-
pistool met patronen aangetrof-
fen. De 18 jarige Aalsmeerder is 
opnieuw aangehouden en na een 
dag vast gezeten te hebben weer 
op vrije voeten gesteld. Via justi-
tie kan hij rekenen op een forse 
boete. 

Poging inbraak in 
verbouwhuis

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 19 op zondag 20 decem-
ber is geprobeerd in te breken in 
een woning aan de Oosteinder-
weg. Via de achterdeur dachten 
de daders binnen te komen, maar 
de klink is afgebroken. In het huis 
bevinden zijn geen waardevolle 
spullen, er vindt momenteel een 
grootschalige verbouwing plaats.

Man krijgt klap 
van fietsendief

Aalsmeer - Op zaterdag 19 decem-
ber rond acht uur in de avond is uit 
een schuur aan het begin van de 
Aalsmeerderweg een nieuwe, groe-
ne damesfiets gestolen. Een be-
woner liet zijn hond uit op het na-
bij gelegen dijkje en zag plots een 
man uit zijn komen lopen. Hij vroeg 
wat de man daar te zoeken had en 
kreeg als antwoord een vuistslag in 
zijn gezicht. De man maakte zich 
vervolgens snel uit de voeten op de 
gestolen fiets. De politie heeft nog 
in de buurt gezocht, maar de dief 
met de losse handjes is niet meer 
aangetroffen. De man sprak waar-
schijnlijk Pools, is blank, ongeveer 
1.80 meter lang en heeft een ge-
zet postuur. Hij was donker gekleed 
en droeg een petje. Op de rechter-
bovenarm van zijn jas zit een em-
bleem. 

Sieraden weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Op donderdag 17 
december is tussen vijf uur ‘s 
middags en half acht in de avond 
ingebroken in een woning aan de 
Hornweg. Via een schutting aan 
de achterzijde hebben de inbre-
kers zich toegang tot het huis 
verschaft via het badkamerraam. 
Uit een inloopkast in de slaapka-
mer zijn sieraden gestolen.

Inbrekers betrapt
Aalsmeer - Op vrijdag 18 de-
cember rond kwart over tien in 
de avond zijn twee inbrekers op 
heterdaad betrapt. De twee pro-
beerden een voorraam van een 
huis in de Jupiterstraat te force-
ren. De buurman zag de twee en 
vroeg hen wat ze aan het doen 
waren. Hierop renden de twee 
jongens van ongeveer 20 tot 25 
jaar weg richting Bachlaan. Bei-
den zijn ongeveer 1.75 tot 1.80 
meter lang, hebben een slank 
postuur en droegen donkere kle-
ding.

Sieraden weg uit 
slaapkamer

Aalsmeer - Op vrijdag 18 de-
cember is tussen zes en zeven 
uur in de avond ingebroken in 
een woning in de Ophelialaan. De 
dieven wisten het huis binnen te 
komen door het slot van de ach-
terdeur te forceren. De inbrekers 
zijn direct naar boven gegaan en 
hebben uit een slaapkamer siera-
den gestolen. Beneden en de an-
dere slaapkamers zijn de dieven 
niet geweest.

Heupletsel na 
valpartij

Aalsmeer - Op vrijdag 18 decem-
ber rond kwart over zes in de avond 
is een 71 jarige vrouw ongelukkig 

Fietser ten val na 
teveel alcohol

Aalsmeer - Om half vijf in de 
nacht van vrijdag 18 op zaterdag 
19 december kreeg de politie een 
melding dat op de Kudelstaartse-
weg een jongen onwel was ge-
worden. Agenten zijn een kijkje 
gaan nemen en troffen een jon-
gen slapend naast zijn fiets aan. 
Hij was gevallen, want hij had 
schaafwonden en een zwelling 
op zijn gezicht. De 22 jarige jon-
geman uit Kudelstaart bleek te-
veel alcohol gedronken te heb-
ben. Hij is door zijn vader opge-
haald. 

Auto bekogeld 
met eieren

Aalsmeer - Op woensdag 16 de-
cember rond elf uur in de och-
tend zijn vernielingen gepleegd 
aan de auto van een lerares van 
de school in de Jac. P. Thijssel-
aan. Twee leerlingen hadden de 
wagen bekogeld met eieren. Het 
was gezien door anderen en de 
twee daders konden snel aange-
houden worden. Ze hebben be-
kend met eieren te hebben ge-
gooid. Het gaat om een 15 ja-
rig meisje uit Kudelstaart en een 
14 jarige jongen uit Amstelveen. 
Door de school zijn de twee leer-
lingen tijdelijk geschorst. De 
schade aan de auto bedraagt zo’n 
1500 euro. 

Politie zoekt getuigen
Brillen en lenzen gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 19 de-
cember rond kwart over twee in de 
nacht zag een inwoner een jonge-
man midden op de weg staan bij 
het Poldermeesterplein. De jongen 
stond te bellen en zag er onrustig 
uit. De inwoner besloot in ieder ge-
val contact op te nemen met de po-
litie. Hij had nog niet opgehangen of 
zag twee jongens met een koeriers-
tas voorbij rennen, de beller sloot 
zich bij het tweetal aan. 
Bij de opticien blijken de jongens 
een kast open gebroken te heb-
ben met hierin vijf paar brillen en 
een onbekende hoeveelheid lenzen. 
Volgens de getuige is de jongen die 
op de weg stond te bellen onge-
veer 14 tot 15 jaar, 1.70 meter lang 
en hij droeg een zwarte tas met ca-
puchon en een strakke spijkerbroek. 
De jongen, die hij met de koeriers-
tas zag rennen, is rond de 13 à 14 
jaar oud en 1.60 tot 1.70 meter lang. 
Hij heeft donkerblond, stekelig haar 
en droeg een crèmekleurige jas. De 
derde jongen is 12 tot 13 jaar oud, 
ongeveer 1.55 meter lang en hij 

droeg een grijs-blauwe jas en een 
spijkerbroek. De politie heeft nog 
een zoektocht in de omgeving van 
het winkelcentrum gehouden, maar 
de drie waren al gevlogen. Moge-
lijk zijn er meer getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

ten val gekomen op de Zwarteweg. 
De vrouw, die met krukken liep, 
botste tegen haar zoon met wie ze 
was. Ze verloor haar evenwicht en 
viel op haar heup. De inwoonster is 
ter controle per ambulance naar het 
ziekenhuis vervoerd.
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Sfeerrijke kerstviering door de wijk
Kerstwandeling Hoeksteen 
langs Bijbelse taferelen
Aalsmeer - Een wel heel sfeerrij-
ke kerstviering op basisschool De 
Hoeksteen op donderdag 17 de-
cember. Er werd een kerstwande-
ling gehouden langs tal van Bijbel-
se taferelen. De route liep door het 
Seringenpark, de Thijsselaan, de 
Berkenlaan, de Ophelialaan en was 
mooi aangegeven met honderden 
brandende kaarsjes die fraai op-
lichtten langs de donkere wegen en 
paden. Opa’s, oma’s, ouders en kin-
deren werden in groepen van on-
geveer dertig personen op pad ge-
stuurd door de heraut. Op zoek naar 
het Koningskind. Onderweg pas-
seerden zij levende schilderijen: 
de herberg, de wijzen uit het Oos-

ten, herders, engelen, een koor, ko-
ning Herodes, tot zij uitkwamen bij 
de stal. Daar troffen zij Jozef, Ma-
ria en de pasgeboren Jezus. Her-
ders, schapen en ezels maakten ook 
dit plaatje compleet. Bij ieder tafe-
reel werd een toneelstukje opge-
voerd, waardoor de verhalen uit de 
Bijbel tot leven kwamen. Aan het 
einde van de wandeling stond de 
ouderraad op het schoolplein klaar 
met warme chocolademelk en mu-
ziek. De kerstwandeling bewees 
maar weer eens waartoe mensen in 
staat zijn wanneer zij samenwerken 
en met elkaar de schouders er on-
der zetten. Al met al een avond om 
nooit te vergeten. 

Peuterlezen op 
De Zevensprong

Rijsenhout - Op woensdag 6 janu-
ari gaat het peuterlezen op basis-
school De Zevensprong weer van 
start. Kinderen van groep 2 zijn naar 
kinderdagverblijf De Gremlins en 
peuterspeelzaal ’t Roefje geweest 
om de kinderen persoonlijk uit te 
nodigen voor deze gezellige activi-
teit. Alle peuters vanaf 2,5 jaar kun-
nen weer elke eerste woensdag van 
de maand genieten van het voorle-
zen door oma Loes en oma Griet-
je. Heeft u, of kent u een peuter die 
u graag op een speelse manier ver-
trouwd wil maken met leuke boe-
ken en voorlezen in een kindvrien-
delijke omgeving? Kom dan naar 
het peuterlezen in de leeshoek van 
De Zevensprong (kleuteringang) 
op woensdag 6 januari van 11.45 
tot 12.15 uur. De koffie en limona-
de staat klaar!

Examen op basisschool De Brug
Nieuwe jeugd E.H.B.O.-ers
Aalsmeer - Afgelopen maanden 
hebben de leerlingen van groep 8 
van basisschool De Brug hard ge-
werkt om de kennis en de vaardig-
heden van de Eerste Hulp Bij Onge-
lukken onder de knie te krijgen. Ze 
begonnen met de werking en func-
ties te leren van de diverse onder-
delen in het menselijk lichaam: de 
bloedsomloop, het spijsverterings-
kanaal, de ademhaling, het ske-
let en de huid. Daarna volgden de 
praktijkhandelingen van de eer-

ste hulp en heel belangrijk daarbij 
is waarom je bepaalde handelingen 
zo doet. De kinderen legden klasge-
noten en familieleden in de stabiele 
zijligging, leerden wat je moet doen 
bij een verslikking en de noodver-
voersgreep van Rautek. Bij de les-
stof behoren vijf belangrijke punten 
en die kenden ze bij het examen al-
lemaal uit het hoofd! Ze leerden ook 
hoe je een wond behandelt, verban-
den aanleggen en wat je moet doen 
bij brandwonden. Na wekelijkse les-

Kerstdiner op ‘t Roefje
Rijsenhout - Op peuterspeelzaal 
’t Roefje is een gezellig en sfeervol 
kerstdiner gehouden. In het don-
ker met allemaal kleine lichtjes, wat 
toch wel spannend is om naar toe 
te gaan. Binnen was de tafel keu-
rig gedekt om de nog jonge gas-
ten te ontvangen. Het diner be-
stond uit patat met mayonaise, ap-
pelmoes en ketchup met als toetje 
een schuimkransje. Tussendoor was 

er ook nog de magische kerstboom 
en werd een verhaal van Jip en Jan-
neke voorgelezen. 
Met een belletje in de hand en zin-
gend ‘kling klokje klingeling’ liepen 
de kinderen naar de openstaan-
de buitendeur om daar samen met 
de ouders de brandende sterretjes 
te zien. Moe maar voldaan en met 
een volle buik gingen de kinderen 
naar huis.

Fortcross 
UWTC

De Kwakel - UWTC organiseert op 
zondag 17 januari de Fortcross in de 
Kwakel. Jaarlijks trekt deze cyclo-
cross wedstrijd op het fort veel pu-
bliek. Dit jaar is er ook weer de mo-
gelijkheid voor recreanten om mee te 
doen. De fortcross start om 10.00 uur 
voor de jeugd tot en met 14 jaar, om 
11.15 uur voor nieuwelingen, dames 
en recreanten, om 12.00 uur voor 
40+ers en om 13.00 uur voor 40-.

X-mas: Waar 
sta jij in de stal?

Aalsmeer - Op kerstavond 24 de-
cember zal er weer een kerstnacht-
dienst gehouden worden in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg 269. 
Het thema voor deze avond is: ‘Waar 
sta jij in de stal?’. Tijdens de dienst 
wordt nagedacht over verschillende 
manieren waarop je naar het kleine 
kindje Jezus kan kijken. Sander van 
Willegen zal hierover met de aanwe-
zigen nadenken. Het wordt een af-
wisselende avond, met verschillen-
de toneelstukken en een band die 
de bekende kerstliederen zal spe-
len. Het belooft een hele mooie 
kerstnachtdienst te worden! De 
avond is ook een mooie gelegen-
heid om mensen mee te vragen die 
misschien (bijna) nooit in een kerk 
komen. De dienst begint om 22.00 
uur en iedereen is welkom.

Steunpunt voor laaggeletterden in bibliotheek

Taalambassadeur: ‘Taalpunt 
geeft steuntje in de rug’
Aalsmeer - Op dinsdag 15 decem-
ber is het Taalpunt officieel geopend 
in de bibliotheek aan de Markt-
straat. Laaggeletterden kunnen 
vanaf nu terecht bij het Taalpunt. Ze 
kunnen er leren lezen en schrijven, 
op zoek naar oefenmateriaal of met 
iemand samen oefenen. Bij de ope-
ning vertelde taalambassadeur Si-
mon (een Nederlandse ex-laagge-
letterde) dat hij pas na zijn pensi-
onering heeft leren lezen en schrij-
ven: “Er ging een wereld voor mij 
open, eindelijk was er iemand die 
mij wilde helpen met leren lezen. De 
eerst keer dat ik een tekst kon lezen 
heb ik de hele weg naar huis zitten 
huilen. Een Taalpunt is erg belang-
rijk voor mensen die moeite heb-
ben met lezen en schrijven, omdat 
laaggeletterden in de eerste plaats 
een plek nodig hebben waar ze met 
respect worden behandeld en een 
steuntje in de rug krijgen.” Laagge-
letterdheid is een groot probleem in 
Nederland en komt onder zowel au-
tochtonen als allochtonen voor. Be-
rekeningen hebben aangegeven dat 
er in de regio Amstelland en Meer-
landen ongeveer 10.000 mensen le-
ven die laaggeletterdheid zijn. De 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen 
en Uithoorn hebben daarom beslo-
ten om samen te werken om dit pro-
bleem regionaal aan te pakken. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 

“Ik ben geschrokken van de cijfers 
over laaggeletterdheid. Daarom ben 
ik blij met de opening van het Taal-
punt. Met het leren van basisvaar-
digheden op het gebied van taal 
en digitale kennis kunnen inwo-
ners beter meedoen in de samenle-
ving. De zorg voor kwetsbare inwo-
ners gaat de gemeente aan het hart 
en door goede preventie willen we 
grotere problemen voorkomen. Het 
Taalpunt is hier een mooi voorbeeld 
van: er wordt laagdrempelig onder-
steuning en hulp geboden, waar-
door mensen zich uiteindelijk mak-
kelijker zelf kunnen redden.”

Taalhuis Amstelland
Het Taalpunt maakt onderdeel uit 

van het Taalhuis Amstelland. In het 
Taalpunt kan iedereen terecht voor 
advies en informatie over het taal-
aanbod in de buurt. Er zijn ook pro-
gramma’s op de computer waarmee 
zelf gewerkt kan worden. Cursisten 
en taalvrijwilligers kunnen het Taal-
punt ook gebruiken als ontmoe-
tingsplek om samen te oefenen. Tij-
dens het inloopspreekuur op dins-
dag van 10.00 tot 13.00 uur zit er 
een taalvrijwilliger die de taalvra-
ger meteen helpt. Tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek kun-
nen de bibliotheekmedewerkers be-
zoekers met een taalvraag informe-
ren en zo nodig doorverwijzen. Voor 
meer informatie: www.debibliothee-
kamstelland.nl/taalhuis

Nieuwe investering 
Doelen Verkuijl Group 
voor kwaliteitsvervoer!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heeft 
Biemond en van Wijk uit Aalsmeer 
een nieuwe Mercedes S klasse af-
geleverd bij Doelen Verkuijl Group. 
Met deze investering hoopt Doe-
len Verkuijl Group het VIP vervoer 
nog beter te kunnen bedienen. Be-
gin 2015 vertelde de Doelen Verkuijl 
Group al dat alléén kwantiteit geen 
goede basis vormt om succesvol te 
zijn in de Nederlandse persoonsver-
voer markt. 
Het bedrijf ziet de vraag om kwalita-
tief vervoer toenemen, waarbij een 
aantal punten belangrijke toege-
voegde waarden voor klanten zijn, 

Start cursus in januari
Edelsmeden bij Werkschuit
Aalsmeer - Op maandagavond 4 en 
op woensdagavond 27 januari start 
bij de Werkschuit in Aalsmeer de 
cursus edelsmeden. De cursus be-
staat uit 12 lessen van 2 ½ uur en 
geeft de mogelijkheid eeuwenou-
de technieken die nog steeds actu-
eel zijn te leren en toe te passen. Uw 
eigen ontwerp zal onder professio-
nele begeleiding uitgroeien tot een 
volwaardig sieraad. Door edelme-
taal (zilver) te zagen, te buigen en te 
smeden, ontstaat een spannend sie-
raad, naar u zelf ontworpen idee. Het 
solderen is daarbij de belangrijkste 
techniek, welke vakkundig begeleid 
en uitgelegd wordt. Daarnaast wor-
den ook het zetten van (edel)stenen 
en het gebruik van andere materi-
alen, zoals hout en perspex behan-
deld. Het afwerken van het sieraad 

door verschillende texturen (opper-
vlaktebehandeling) toe te passen 
geeft het sieraad de gewenste uit-
straling. Heeft u nog meer ideeën, 
het kan allemaal bij de cursus edel-
smeden. Voor Inlichtingen en in-
schrijvingen: www.gklein.org/wsa 
of neem telefonisch contact op met 
Marion Buckert, tel. 06-11864861 of 
Margot Tepas, tel. 06-12459347.
 

Jeugd van RKDES sluit jaar 
voetballend af
Kudelstaart - Sinds jaar en dag 
kent RKDES de traditie om voetbal-
lend het jaar af te sluiten. Zondag 
21 december kwam de jeugd van 
de club bijeen in de Proosdijhal in 
Kudelstaart om een laatste keer in 
2015 tegen de bal te trappen. Iede-
re leeftijdscategorie ging de onder-
linge wedstrijd aan in de zaal. Fa-
natiek lieten de jongens en meis-

jes hun kunsten zien en werd menig 
doelpunt gescoord. Voor ieder pou-
lewinnaar was er naast de eeuwi-
ge roem ook een overheerlijke slag-
roomtaart die er na al dat sporten 
er wel in ging. In de kerstvakantie is 
het nu even rust voor de voetballer-
tjes en vrijwilligers van RKDES maar 
vanaf 4 januari start het (trainings)
seizoen weer. 

Schilderij Guido Vlottes 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Rebirth of cool heet het 
schilderij van Guido Vlottes (1964, 
Beverwijk) uit 1999. De figuren in 
dit werk lijken weggehaald te zijn 
uit de werkelijkheid. Ze zweven en 
gaan naar een andere wereld. De ti-
tel suggereert wat anders. Zijn het 
figuren die losgelaten worden uit 
een donkere wolk? De voorste op 
het doek is al eerder losgekomen en 
de laatste moet nog loskomen. Het 
zijn beelden die hij met rake pen-
seelstreken weet neer te zetten zon-
der in detail te treden. De beelden 
roepen emoties op, voelen melan-
cholisch en somber. De figuren ma-
ken een ontheemde indruk en toch 

het is zo onwerkelijk. Guido Vlottes 
maakt een nieuwe verhaal. In zijn 
beeldtaal speelt hij met beelden en 
interpretaties. De kijker mag er zijn 
eigen verhaal van maken. Immers 
ook de werkelijkheid wordt door ie-
dereen anders geïnterpreteerd. Hoe 
dicht liggen begrippen als ‘vrij zijn’ 
en ‘ontheemd’ bij elkaar of zijn het 
volledig elkaars tegenovergestelde? 
Het werk van Guido Vlottes is niet 
alleen in de collectie van de Rabo-
bank Regio Schiphol opgenomen, 
maar ook bijvoorbeeld in de collec-
tie van Akzo Nobel Art foundation, 
de Caldic Collectie en het museum 
De Pont in Tilburg.

Aalsmeer - ‘Een kind is ons gebo-
ren’ was het thema van het kerst-
concert van het Bindingkoor afgelo-
pen zaterdag 19 december in ‘thuis-
haven’ de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat. Tot op de laatste stoel 
was de kerk gevuld en de aanwezi-
gen kregen een prachtig en afwisse-
lend concert voorgeschoteld. Er wer-
den zowel bekende kerstliederen als 
moderne en minder bekende kerst-
songs van verschillende componis-
ten ten gehore gebracht in diverse 

koorbezettingen met intermezzo’s 
van Matthijs Koene op panfluit en 
Jeroen Koopman op kerkorgel. Het 
Bindingkoor staat onder leiding van 
Henk Trommel en hij verdient, net als 
alle koorleden en solisten, een groot 
compliment. Een mooie en muzikale 
start van de kerst! Het Bindingkoor 
laat al snel weer van zich horen. Tij-
dens de kerstviering op 25 decem-
ber in de Doopsgezinde kerk, die 
start om 9.45 uur met samenzang.
Foto: www.kicksfotos.nl

Compliment voor Bindingkoor

De Rabocollectie Regio Schiphol is 
tot en met 17 januari te bewonderen 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9. De expositieruimte is iede-
re donderdag tot en met zondag ge-
opend van 14.00 tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis. Beide kerstdagen 
blijft de deur dicht.

zoals service verlenend personeel, 
communicatief vaardige chauffeurs, 
zowel in de Nederlandse maar ze-
ker ook in de Engelse taal
Ruim, luxe en schoon materiaal, 
een grote keuze aan inzetbaarheid 
en betrouwbaarheid bij de uitvoe-
ring van de afspraken. “Tot onze 
grote vreugde zien wij door het in-
vullen van deze kwaliteitseisen de 
vraag toenemen. Niet in de laat-
ste plaats omdat wij onze slogan 
‘It’s more than just transportation’ 
niet alleen maar roepen, maar ook 
waarmaken. Wij zetten constant de 
puntjes op de ‘I’ door scherp te zijn 
en te blijven luisteren naar de wen-
sen van onze uitgebreide nationale 
en internationale klantenkring. Wij 
koesteren hen! Dat is ondermeer 
één van de redenen dat wij onze 
vloot in de eerste helft van dit jaar 
hebben uitgebreid met een aantal 
zeer luxe uitgevoerde Minivans voor 
het vervoer van 23 personen. Daar-
naast is onze groep Mercedes Vi-
ano’s uitgebreid en hebben wij nu, 
naast onze bestaande Mercedes ‘E’ 
en ‘S’ vloot een nieuwe Mercedes 
‘S’ toegevoegd”, aldus Doelen Ver-
kuijl Group. “Samengevat: Wij bie-
den een ruime keuze in kwaliteits-
vervoer van 1 tot meer dan 1500 
passagiers! Dit alles onder één dak 
met zeer korte lijnen tussen ma-
nagement en uitvoering. Wellicht 
mogen wij u ook bewijzen waarom 
onze trouwe klanten blijven kiezen 
voor Doelen.”

sen vanaf de zomervakantie en veel 
oefenen legden ze het theorie/prak-
tijk examen af. Tijdens het examen 
moesten de toch wel zenuwachtige 
leerlingen laten zien en vertellen wat 
ze hadden geleerd. Gelukkig kon de 
examencommissie hen aan het ein-
de van de middag meedelen, in sa-
menzijn met de uitgenodigde ou-
ders, dat iedereen die deelgenomen 
had aan het praktijkexamen ge-
slaagd was voor het Jeugd E.H.B.O. 
A-examen. Juf Jorie en juf Thea wer-
den bedankt voor hun enthousias-
te inzet om de kinderen dit alles te 
leren. Zij zorgden ervoor, dat er in 
Aalsmeer nieuwe jeugd E.H.B.O.-ers 
rondlopen, die als het nodig is, de 
benodigde Eerste Hulp kunnen bie-
den bij een ongeval. Dit is zeker een 
geruststellende gedachte! 
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Weliswaar ‘import’, maar veel over te vertellen

Familie Verbeek in Aalsmeer
Aalsmeer - De Stichting ‘Oud-
Aalsmeer’ heeft veel publicaties 
over Aalsmeerse geslachten op haar 
naam staan. Er zijn natuurlijk enkele 
heel specifieke achternamen in het 
dorp. Die staan daarin. Informatie 
over de naam ‘Verbeek’ ontbreekt 
nog in die overzichten. Die familie is 
weliswaar ‘import’, maar er valt best 
wat over te vertellen. Er woonden en 
wonen er toch aardig wat familiele-
den in Aalsmeer.
De roots van de familie Verbeek zijn 
te vinden in het ‘Land van Heus-
den en Altena’, een streek onder 
Gorinchem en naast de Biesbosch. 
Daar wonen nu nog nakomelingen 
van Laurens Jansen (lees: Jans-
zoon) van Beeck. Van Laurens is be-
kend dat hij geboren moet zijn circa 
1635 en dat hij op 5 maart 1661 in 
Veen is getrouwd met Cornelia Gie-
len van Opleeuw (‘Gielen’ moet ge-
lezen worden als: dochter van Mi-
chiel van Opleeuw). Zij kregen tien 
kinderen, allemaal geboren in Veen 
en gedoopt in de Nederduits Gere-
formeerde Kerk van Veen: Geertruyt 
(1662), Corstiaen (1664), Jan (1666), 
Mattijs (1668), Dirxken (1670), Ma-
ria (1672), Maria (1674), Michiel 
(1676), Thomas (1680) en Michiel 
(1684). Die jaartallen gaan iets be-
tekenen als ze in verband gebracht 
worden met gebeurtenissen uit de 
vaderlandse geschiedenis, zoals het 
‘Rampjaar 1672’, bijna 350 jaar gele-
den. Van twee zoons (Corstiaan en 
Michiel) en twee dochters zijn na-
komelingen bekend. De kinderen 
van Corstiaan zijn tot halverwege 
de 20e eeuw vrijwel trouw gebleven 
aan hun geboortegrond of naaste 
omgeving. Maar het overgrote deel 
van de familie Verbeek stamt af van 
de jongste zoon Michiel; zij hebben 
zich verspreid over een groot aan-
tal plaatsen in Nederland en daar-
buiten zoals in Canada, de Verenig-
de Staten, Australië en Argentinië.
Met een groot aantal medestreek-
genoten verdiende de familie Ver-
beek het brood in de zalmvisse-

rij (zalmen staan zelfs in het wapen 
van de gemeente Andel). Dat vissen 
gebeurde op grote schaal en men 
moest voor een redelijke vangst 
steeds verder de rivieren op, onder 
andere via de Waal naar de Rijn, tot 
heel ver in Duitsland. De inkomsten 
bleven door de overbevissing en mi-
lieuproblemen teruglopen en rond 
1850 moest men echt omzien naar 
ander werk.

Haarlemmermeer en Uiterweg
Het in 1852 drooggemalen Haar-
lemmermeer bood velen werk, want 
er moest ontstellend veel worden 
gegraven en dat ging toen echt nog 
met spade en kruiwagen. De eer-
ste Verbeek die zich daar meldde 
was Ivo Verbeek; hij kwam met zijn 
tweede vrouw en acht kinderen op 
6 april 1855 in de Haarlemmermeer-
polder aan. Hij heeft slechts zeven 
jaar in het gebied kunnen wonen en 
werken. Na zijn overlijden emigreert 
zijn weduwe met háár vijf kinderen 
in 1862 naar Pella in de Verenigde 
Staten. De kinderen uit het eerste 
huwelijk blijven in de polder wonen.
De broers Cornelis en Pieter Ver-
beek (en neven van bovengemel-
de Ivo) werkten in Veen bij Arie 
’t Hooft. Deze Arie ’t Hooft kocht 
grond in de Haarlemmermeerpol-
der tegenover de Kanaalstraat in 
Aalsmeer. Omdat de boerderij (die 
de naam ‘De Valk’ zou krijgen) nog 
gebouwd moet worden (op kavel LL 
3), woont hij tijdelijk aan de Uiter-
weg in Aalsmeer. Cornelis en Pieter 
volgen zijn voorbeeld en zij vestigen 
zich ook tijdelijk aan de Uiterweg. 
Pieter en zijn gezin vertrekken toch 
al kort na aankomst naar de Haar-
lemmermeer en zij gaan wonen aan 
de Veldweg (kavel LL 7), onderaan 
de Aalsmeerderdijk, een klein eindje 
de polder in. Cornelis Verbeek, zijn 
vrouw Anneke Roza en zes kinde-
ren (allemaal zoons en geboren in 
Andel tussen 1837 en 1854) vesti-
gen zich op 19 januari 1856 op het-
zelfde adres.

Voorvader
Deze Cornelis Verbeek is de voor-
vader van alle Verbeek-en, die in 
Aalsmeer gewoond hebben en nog 
wonen. De voornamen van zijn zes 
zoons zijn: Johannes (Hannes), Jan, 
Maarten, Gijsbert (Gijs), Hendrikus 
(Hendrik) en Cornelis (Kees). Deze 
voornamen klinken velen bekend in 
de oren, maar dan gaat het niet over 
deze zoons, maar over kleinkinde-
ren. Die kregen volgens goed ge-
bruik de voornaam van hun groot-
vaders en dus vinden we vijftig jaar 
later weer een Hannes, een Jan, 
een Maarten, een Gijs(bert) en een 
Cornelis (Kees) terug. Hendrik ont-
breekt in dit rijtje. Heeft hij geen na-
komelingen? Ja zeker wel, maar zij 
dragen de voornaam ‘Enrique’, want 
Hendrik vertrok met zijn vrouw Gijs-
je Schouten (geboren in Aalsmeer) 
en zeven kinderen in 1890 naar Ar-
gentinië en zij moesten daar Spaan-
se voornamen aannemen. Een deel 
van de 24 kleinkinderen van Corne-
lis Verbeek is geboren in Aalsmeer. 
Het merendeel is van het vrouwelij-
ke geslacht en zij krijgen door hun 
huwelijk andere achternamen Dat 
geldt evenzeer voor de 94 achter-
kleinkinderen. Als de adressen van 
de mannelijke nakomelingen zicht-
baar gemaakt worden, blijkt dat 
ze heel dicht bij elkaar bleven wo-
nen, vooral aan de Oosteinderweg, 
grofweg tussen Machineweg en ‘de 
Schinkel’. Dat gebied was toen ook 
eigenlijk ook vrij nieuw, want de 
Schinkelpolder werd in 1858 droog-
gemalen en de Oosteinderpoel volg-
de in 1869. Dat was eigenlijk vrij 
laat, want 200 jaar daarvoor was 
het droogleggen al gebeurd met het 
Stommeer (in 1650) en het Horn-
meer (in 1674).

Cornelis Verbeek
Eén van de achterkleinkinderen van 
Cornelis Verbeek en Anneke Roza is 
Herman Verbeek. Hij is geboren in 
1920 en dus 95 jaar; hij woont nog 
steeds in zijn huis aan de Oostein-

De eerste Verbeek, die echt in 
Aalsmeer woonde en werkte, is Jan 
Verbeek, geboren in Andel, Noord 
Brabant in 1837 en overleden in 
Aalsmeer in 1909. Jan Verbeek is 
viermaal getrouwd: met Jannetje 
Koningen, Geertje Lubberden, Ma-
ria van der Meer en Antje Molenaar. 
Met welke echtgenote hij op deze 
foto staat, is helaas niet bekend.

derweg 461a. Hij woont er alleen, 
want zijn vrouw Matje Kramer is in 
2008 op 86-jarige leeftijd overleden.
Herman heeft iets bijzonders klaar-
gelegd: een fotomontage van vijf 
generaties Verbeek. De oudste is 
zijn overgrootvader Jan Verbeek. 
Deze Jan is nog geboren in Andel 
(Noord Brabant) in 1837. Zijn eerste 
(Aalsmeerse) vrouw was Jannetje 
Koningen, een dochter van Herman 
Koningen. De eerste twee kinderen 
Cornelis en Cornelia worden niet 
oud: Cornelis leeft één dag en Cor-
nelia een jaar. Anneke is het der-
de kind en hun vierde kind is Her-
manus. Kijk, zo komt de voornaam 
Hermanus in de familie via de ver-
noeming van (schoon)vader Konin-
gen. Deze Hermanus (1868-1941) 
trouwt met Wilhelmina Amalia Ge-
leijn.In hun huis aan de Oosteinder-
weg 417 worden drie zoons geboren 
, zij krijgen als voornaam: Jan (naar 
Hermans vader), Arie (naar Wilhel-

mina’s vader) en Hermanus.
Het wordt nu een beetje ingewik-
keld, want hun oudste zoon Jan 
(getrouwd met Aagje de Vries) is de 
vader van ’onze’ Herman Verbeek en 
dus ook van Martin (ja, die bekend 
is door zijn veelvuldig optreden) en 
van Hermans jongste broer Jan.
De jongste zoon van het echtpaar 
Verbeek-Geleijn (Herman dus) was 
getrouwd met Adriana Josina Luyk 
(meer bekend als ‘Jaan Luyk’). Zij 
woonden aan de Oosteinderweg 
op nummer 299. Daar woonde later 
hun zoon Herman, getrouwd met 
Corrie Nuyt (en hun vier kinderen).
Herman is zeer geïnteresseerd in de 
familiegeschiedenis. Hij weet niet 
alleen alles over zijn naaste fami-
lie, maar ook van alle andere Ver-
beek-en die daar woonden, zoals 
Anton en Cor Verbeek (op nummer 
316, een neef van zijn vader), Maar-
ten (op nummer 292, Huib (op num-
mer 288) en Jaap (van de Pontweg), 
drie broers en alle drie achterneven 
van zijn vader.

Bloemen
Op nummer 266 woonde Cees Ver-
beek, de (enige) zoon van Jaap Ver-
beek, bekend van het grote bord 
aan zijn huis ‘Verbeek & Bol’, het 
bloemen-exportbedrijf dat nog 
steeds bestaat, gevestigd in het 
nieuwe veilingcomplex aan de Leg-
meerdijk. Op nummer 114 woonde 
Piet Verbeek (bekend als ‘Piet Var’ 
en de broer van Hermans grootva-
der), getrouwd met Gerritje van Hil-
ten en hun zes kinderen: Sijtje (die 
naar Uithoorn vertrok), Jan (die aan 
de overkant ging wonen op nummer 
117 en naar Australië emigreerde), 
Anton (die van nummer 316, al ge-
noemd), Herman (aan de Machine-
weg, en werkzaam in ‘Bloemenlust’), 
Henk (Aalsmeerderdijk en werk-
zaam bij de C.A.V.) en Piet (eerst 
een kruidenierswinkel in de Hadley-
straat en later een postkantoor an-
nex sigarenzaak in de Sportlaan). En 
dan is er nog Gijs(bert) Verbeek aan 
de Hornweg, de rozenkweker. Hij is 
een kleinzoon van Gijsbert Verbeek, 
een jongere broer van Jan Ver-
beek, die hiervoor als eerste staat 
genoemd. Een broer van zijn vader 
Pieter is in het dorp wel heel bekend 
geworden. Kees ‘Krokus’, de koet-

sier van dokter Snethlage en ‘dorps-
omroeper’. Hij woonde in de Markt-
straat en zijn huis was gesierd met 
een gevelsteen, waarop een krokus 
stond.

Oorlogsjaren
Heel uitvoerig kan Herman Verbeek 
vertellen over de oorlogsjaren. Die 
heeft hij zeer bewust meegemaakt. 
Hij was immers 20 jaar, toen de oor-
log begon. Aan tewerkstelling in 
Duitsland heeft hij kunnen ontko-
men doordat hij ‘betrokken was bij 
de voedselvoorziening’, doordat zijn 
vader in de kassen de helft van de 
bloementeelt had ingeruild voor de 
teelt van tomaten, tuinbonen, enz. 
Maar ook over de verschrikkin-
gen van de bombardementen, het 
neergestorte Engelse toestel in de 
Schinkelpolder en de hongerwinter 
komen herinneringen boven tijdens 
het gesprek. Na de oorlog kwamen 
weer bloemen in de kassen terug: 
anjers (‘William Sim’, rood en wit en 
de paarsgestreepte Orchid Beau-
ty) en rozen. Hij heeft een rijke le-
venservaring en geniet nog volop. 
Hij rijdt in het voorjaar met de au-
tio naar het zuiden van Frankrijk om 
er zomerse dagen te beleven met 
vrienden in die streek, opgedaan tij-
dens de vakanties daar. En als het te 
koud wordt, vertrekt hij naar Spanje 
om daar een beetje te overwinteren. 
Het ga hem wel!

Stamboek
Overigens zijn mensen met de ach-
ternaam Mans (de groenteman-
met-paard-en-wagen en groente-
winkel in de Dorpsstraat bij de Lijn-
baan), Millenaar (de ‘kruidenier’) 
en Van Willigen ook afkomstig uit 
dit Brabantse gebied. In de Hoofd-
dorpse wijk ‘Floriande’ hebben stra-
ten de namen gekregen van families 
uit het Land van Heusden en Altena 
(onder andere de Verbeek-straat) 
en van plaatsen in deze streek.
Een zeer uitvoerige Verbeek-stam-
boom is opgenomen in het boek-
werk ‘Verbeek-geschiedenis /Land 
van Heusden en Altena’, dat eind 
december zal verschijnen. Het 
wordt op zaterdag 16 januari a.s. in 
Hoofddorp gepresenteerd. Informa-
tie daarover kan opgevraagd wor-
den via verbeekdag@hotmail.com.

Het waterige verleden van 
Aalsmeer in ‘Oud Nuus’

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
bestaat voor meer dan een derde uit 
water. Dus is het niet zo gek dat er 
af en toe een editie van Oud Nuus 
verschijnt waarin water door de ver-
halen klotst. Dat is zeker het geval 
bij de zojuist verschenen december-
editie. Meteen al in het begin: een 
artikel van Kees G. Eveleens over 
de Rijsbrugge die na eeuwen (fy-
siek) onder water verdwijnt, gevolgd 
door een artikel van Jan Willem de 
Wijn dat juist gaat over de Groene-
weg die na eeuwen weer (virtueel) 
opduikt. 
Over de relatie van een Aalsmeer-
se paltrokmolen aan het Dirkjes 
Zwet met een Amsterdams exem-
plaar aan de Mennonietensloot, 
op een locatie tegenover het hui-
dige Stedelijk Museum. Over de 
Aelsmeer eilanden aan de Ameri-
kaanse oostkust (tegenwoordig ei-
gendom van de familie van de Ame-
rikaanse minister van Buitenland-
se Zaken John Forbes Kerry) en het 
schip ‘Aalsmeergracht’ dat wel eens 
langs die (inmiddels Elizabeth-) ei-
landen vaart. 

Hornmeer géén meer
In Oud Nuus ook aandacht voor 
een van de oudste jachthavens van 
Aalsmeer, Dragt, die dit jaar een 
eeuwfeest vierde. Of over een ‘Horn’ 
die pas decennia na zijn inpolde-
ring een meer wordt genoemd, ter-
wijl er allang geen water meer staat. 
Het Hornmeer blijkt nooit een meer 
te zijn geweest. Om nog maar te 
zwijgen over een dijk (met vaars-
loot erachter) die eerst het Haar-
lemmermeer moest weren om tach-
tig jaar later als boezem te dienen 
voor het water uit Haarlemmermeer. 
Dat was 250 jaar geleden de red-
ding van Aalsmeer. Maar in het ver-
leden ligt het heden! Vorige week 

werd in Aalsmeer een nieuwe wa-
terkering aangelegd, nu aan de oe-
ver van de Westeinder. De geschie-
denis lijkt zich te herhalen.

Bloemen
Jaap Spaargaren schetst in een ar-
tikel het belang van twee chrysan-
tenrassen ‘Mrs R.C. Pulling’ en ‘Ray-
onnant’ voor de vroegere Aalsmeer-
se teeltplannen. En Gert Went-
zel vond bij zijn archiveringswerk 
voor Oud Aalsmeer leuke informa-
tie die hij verwerkte in een verhaal 
over de Bloemenhofrevue van 1952. 
In de laatste aflevering van de ru-
briek ‘Aalsmeer buiten Aalsmeer’ 
aandacht voor straatnamen met 
Aalsmeer erin elders. Uiteraard in 
Haarlemmermeer en Amsterdam, 
maar ook in Almere en (wie had dat 
gedacht?) in Ochten in de Betuwe. 
Daar blijkt de nasleep van de Twee-
de Wereldoorlog een rol in te heb-
ben gespeeld. 

Nieuwjaarswens
In het voorwoord van Oud Nuus 
staat naar aanleiding van de over-
wegend ‘waterige’ inhoud: ‘Panta 
Rhei’, alles kan wel vloeien, maar de 
tijd vliegt! Het blad sluit af met een 
nieuwjaarswens van midden 19de 
eeuw van ene Klaas Maarse. En na 
die blik achteruit, kijken bestuur, re-
dactie en vrijwilligers van de stich-
ting Oud Aalsmeer vooruit en wen-
sen alle lezers een behouden vaart 
door een historisch 2016 toe. 

De nieuwe Oud Nuus is in de 
Aalsmeerse boekhandels verkrijg-
baar en kost 5 euro. Maar een lid-
maatschap van Oud Aalsmeer (met 
vier gratis nummers per jaar) be-
draagt slechts 18,50 euro. Pen-
ningmeester Annigje Leighton-van 
Leeuwen is bereikbaar via 323553. 

Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout
Grote Clubactie levert 
verenigingen 16.745,- op
Aalsmeer - Sport-, cultuur- en hob-
byverenigingen hebben ook dit jaar 
weer kunnen rekenen op de inzet 
van hun fanatieke lotenverkopers. 
De totale opbrengst van verenigin-
gen uit Aalsmeer, Kudelstaart en 
Rijsenhout is 16.745 euro. Het be-
drag dat verenigingen jaarlijks op-
halen met de Grote Clubactie is on-
misbaar voor het inrichten van het 
clubhuis, de aanschaf van materia-
len en het organiseren van activitei-
ten. De opbrengsten voor de vereni-
gingen uit Aalsmeer, Kudelstaart en 
Rijsenhout zijn gisteravond, woens-
dag 16 december, tijdens de Grote 
Clubavond bekend gemaakt bij de 
Intersport-vestiging in Uithoorn.

Fanatiek voor club
In totaal deden dit jaar 6.000 vereni-
gingen mee. Die verenigingen ver-
kochten dit jaar 310.000 loten meer 
dan vorig jaar. Door het fanatisme 
van de lotenverkopers zijn 2,9 mil-
joen loten verkocht en werd een op-
brengst van bijna 9 miljoen euro op-
gehaald, waarvan 80 procent recht-
streeks naar de clubkas gaat. Direc-

teur Frank Molkenboer van de Gro-
te Clubactie: “We hebben dit jaar 
een prachtig resultaat behaald, om-
dat verenigingen ruim 300.000 loten 
meer verkochten dan vorig jaar. We 
zijn erg trots op deze opbrengst en 
dit is vooral te danken aan honderd-
duizenden enthousiaste vrijwilligers. 
Van de opbrengst gaat zo’n 7 mil-
joen euro direct naar de 6.000 deel-
nemende verenigingen. Een fantas-
tisch resultaat voor het verenigings-
leven in Nederland!”

De Grote Clubactie is onderdeel van 
de Nationale Grote Clubactie. De 
Nationale Grote Clubactie bestaat 
uit twee loterijen: de Grote Club-
actie en de Support Actie. De Sup-
port Actie is een doorlopende loterij 
en heeft elk kwartaal een trekking. 
Dit jaar hebben de loterijen samen 
een recordopbrengst gehaald van 
11,7 miljoen euro. Het unieke van de 
Grote Clubactie is dat 80 procent di-
rect naar de clubkas gaat, de res-
terende 20 procent gaat naar onder 
meer prijzen en het organiseren van 
de loterij.

Van 23 tot en met 27 december
Vogelshow in de Bloemhof
Aalsmeer - De vereniging van Vo-
gelvrienden voor Aalsmeer en Om-
streken organiseert elk jaar een 
grote vogeltentoonstelling. Dit jaar 
mag de afdeling de district-tentoon-
stelling van Noord-Holland voor het 
eerst in haar 63 jarig bestaan orga-
niseren. Het hoogtepunt van elke 
vogelvereniging is het organiseren 
van deze tentoonstelling waar vo-
gels door vogelliefhebbers worden 
gebracht en beoordeeld door erken-
de keurmeesters, aangesloten bij de 
Nederlandse Bond voor Vogellief-
hebbers. Voor elke vogel wordt een 
keurbriefje ingevuld met de toege-
kende keurpunten. Wie het hoogst 
eindigt is kampioen of algemeen 
kampioen. Bij de opening is het af-
wachten hoe de stand is van de be-
haalde punten en wie uiteindelijk 
de kampioen of algemeen kampi-
oen wordt. Wat zal het zijn 92,93 of 
zelfs 94 punten? Het is afwachten 
tot de prijsuitreiking. Ook de jeugd 
is aanwezig op deze tentoonstelling 
en wel met een eigen vogelafdeling. 
Dit jaar zijn er 6 jeugdige inzen-
ders met totaal 35 vogels die mee 
doen aan deze geweldige show. In 
totaal zijn er 1116 vogels ingezon-

den, bestaande uit kanaries, tropen, 
kromsnavels en aparte soorten, zo-
als kaketoes, kleine Cubavink, bas-
taard putter en bij de kanaries de 
speciale houdingsrassen. Er wordt 
ook een speciale afdeling zangka-
naries ingericht en deze vogels zijn 
getraind op hun zang. De vereniging 
van Vogelvrienden is trots dat zij 
zo’n uitgebreid sortiment aan vogels 
mag tentoonstellen in de Bloemhof 
aan de Hornweg tijdens de kerst-
dagen. Verder is er de gelegenheid 
om deel te nemen aan de tombola, 
een kopje koffie of thee te drinken 
in de sfeervolle omgeving en ver-
geet niet de grote verkoopafdeling 
met vele soorten vogels te bezoe-
ken! Al met al ruimschoots de moei-
te waard om een kijkje te komen ne-
men. De tentoonstelling is open op 
woensdag 23 december van 20.00 
tot 22.00 uur, donderdag 24 decem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur, vrijdag 
1e kerstdag gesloten, zaterdag 26 
december van 10.00 tot 17.00 uur en 
zondag 27 december 10.00 tot 15.00 
uur. Om 15.00 uur wordt afgesloten 
met het rad van avontuur waarmee 
vele prijzen te winnen zijn. Voor in-
lichtingen: 06-10666878.

Foto: www.kicksfotos.nl

Middag- en avondopenstelling
Aalsmeer by Night vanaf 
de watertoren zondag!
Aalsmeer - Aanstaande zondag-
avond 27 december tussen 19.00 
en 22.00 uur is de watertoren speci-
aal geopend om naar boven te klim-
men en te genieten van een groots 
uitzicht over Aalsmeer en haar re-
gio in nachtelijke omstandigheden. 
De gebruikelijke openingstijden van 
de watertoren zijn er ook overdag-
van 13.00 tot 17.00 uur, maar dit keer 
wil het bestuur van S.B.W.A. ieder-
een extra kennis laten maken met 

de donkere en verlichte weidse om-
geving van Aalsmeer. Zeker bij hel-
der weer is het grote muurscherm 
van Ziggo Dome, naast de Arena in 
Amsterdam heel duidelijk te ontwa-
ren. Ook de kassen van Aalsmeer en 
de vele verlichting rond Schiphol en 
Hoofddorp vormen een fraai plaatje. 
Aan de andere kant is er de donke-
re grote Westeinderplas en verderop 
de vele lichten van Leimuiden en Al-
pen aan de Rijn.

De watertoren is ruim 50 me-
ter hoog en het zijn ruim 200 tre-
den om naar boven te gaan, maar 
daarna wordt men ruimschoots be-
loond met het verlichte vergezicht. 
Na afloop kan men lekkere glüh-
wein drinken of warme chocolade-
melk, koffie of thee. Parkeren kan 
men bij het surfeiland of in de wijk 
Hornmeer. Uiteraard is er bij de wa-
tertoren een goede gelegenheid om 
fietsen te stallen. Zowel tijdens de 
middag openingstijden als die van 
de avond is de entree voor kinderen 
1 euro en voor volwassenen 2 eu-
ro. Bijzonderheden over het unieke 
rijksmonument van Aalsmeer zijn te 
lezen op de website www.aalsmeer-
watertoren.nl
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Gevluchte Syrische familie woont in Rijsenhout

Abdo en Yara Al Assadi: 
‘Wij hebben nu een kans’
Aalsmeer - Volkskrant redacteur 
Willem Feestra schrijft oktober 2014 
in de Volkskrant een ontroerend 
verhaal over Abdo Al Assadi en 
zijn dochter Yara. Zij zijn gevlucht 
uit Syrië en moesten vrouw/moe-
der twee dochters/zusters achter la-
ten. In het Arabisch vertelt de voor-
malige hoofdredacteur van een Syri-
sche nieuwszender zijn verhaal aan 
de journalist. Dochter Yara - volgen-
de maand wordt zij 19 - vertaalt. 
Dan nog in het Engels. Een jaar la-
ter, wanneer zij samen op een zon-
dagmorgen in het Huiskamermuse-
um in Aalsmeer zitten, spreekt Ya-
ra vloeiend Nederlands. Alleen het 
woord gevangenis is moeilijk van-
wege de g’s. Maar zij blijft het net 
zolang proberen tot zij ook gevan-
genis vlekkeloos uitspreekt. Zij heb-
ben een cadeautje meegenomen, 
naar Syrische gewoonte. ‘In Holland 
nemen de mensen bloemen mee, 
maar wij altijd een klein cadeau-
tje.’ Ik vraag of ik het uit mag pak-
ken waar zij bij zijn. Graag dan kun-
nen zij zien of ik het mooi vind. Het 
is een prachtig doosje met kleuri-

ge reepjes hout ingelegd. Sinds een 
maand woont de familie Al Assa-
di - gelukkig herenigd - in Rijsen-
hout. Het komt door een mail die 
de redactie van de Nieuwe Meer-
bode ontvangt waardoor ik contact 
zoek met de oudste dochter Yara. 
Haar vader wil graag een column 
gaan schrijven voor de lezers van 
de meest gelezen krant in Aalsmeer. 
Voor dat het zover is willen wij zijn 
levensverhaal horen. 

Van gelukkig naar horrorfilm
‘Ik was hoofdredacteur bij de 
nieuwszender Al-Ikhbariya in Da-
mascus. De eerste vier maanden 
van de revolutie deden wij onafhan-
kelijk verslag. Tot op het moment 
dat president Assad de zender in-
lijfde, vanaf dat moment werd al-
les anders. Hij stuurde onze baas 
weg, die werd vervangen door een 
eigen man. Wij moesten propagan-
da verspreiden. Het voelde alsof ik 
mijn vrienden, buren, Syrische bur-
gers in de steek liet. Maar wij had-
den geen keus. Alle journalisten 
probeerden tegelijkertijd ontslag te 

nemen. Maar dat werd niet geac-
cepteerd. De man zei: “Als je nu weg 
gaat word je opgepakt.” Wij wisten 
wat dat betekende. De gevangenis 
stond gelijk aan de dood. Op een 
nacht in juni 2012 bestormden ter-
roristen van Al-Nustra de redactie. 
Ik was een paar uur daarvoor ver-
trokken. Er werden vier beveiligers 
en drie journalisten vermoord. Daar-
na bliezen zij het gebouw op. Tot 
aan 2013 heb ik met mijn vrouw en 
drie dochters in een buitenwijk van 
Damascus gewoond maar het werd 
daar steeds gevaarlijker. Wij ver-
huisden naar het centrum, maar ook 
daar was het niet veilig meer. Steeds 
vaker kreeg ik telefoontjes en sms-
jes met bedreigingen, wisselde ik 
van adressen. Mijn dochters konden 
niet meer naar school. Het besef dat 
ik elke seconde één van mijn doch-
ters kon verliezen werd ondraaglijk. 
Wij hebben nooit gedacht dat on-
ze levens zouden veranderen in een 
horrorfilm.’

Reis naar het onbekende land 
Het verhaal wordt alleen maar treu-

riger en gevaarlijker. Abdo leest 
over Nederland waar mensen vrij 
zijn om te doen en te geloven wat 
zij willen. En daar wilden zij heen. 
Maar hoe? Vader en dochter rei-
zen af naar Istanbul waar zij de weg 
niet kennen, maar hoorden van een 
straat die Aksaray heet. Berucht om 
de mensenhandelaren die hen naar 
Europa kunnen brengen maar er 
ook niet tegenop zien om mensen 
voor geld te vermoorden. ‘Ik ben al-
leen gegaan en mijn dochter is op 
de hotelkamer gebleven. Ik kon kie-
zen of ik per boot, per vliegtuig of 
vrachtwagen wilde gaan. Vliegen 
was te duur, mijn dochter heeft last 
van zeeziekte, dus koos ik voor de 
vrachtwagen. Ik sprak een bedrag 
van 13.000 euro af. Wij reden een 
paar uur tot wij op een groot ter-
rein vol vrachtwagens aankwamen. 
Hij wees een openstaande vracht-
wagen aan. De laadruimte stond vol 
dozen maar in het midden was een 
open ruimte van één bij anderhalve 
meter. Wij betaalden hem de helft 
van het geld en gingen zitten. Even 
later werd de ruimte gevuld met do-
zen. Ons was verteld dat de reis 36 
uur zou duren maar het werden vier 
dagen. Wij hadden drie flessen wa-
ter, appels en biscuitjes bij ons. Wij 
zaten met opgetrokken knieën en 
konden niet liggen. Wij plasten in 
een fles. Ik heb last van nierstenen 
en had vreselijke pijn.’ Na meerde-
re malen onderweg te zijn gestopt, 
Abdo weet niet waarom, zij kon-
den niet anders doen dan blijven 
zitten, werd op een gegeven mo-
ment met dozen geschoven “Dit is 
Nederland”, zei een man. Hij nam 
het tweede deel van het geld aan 
en zei: “Nu rennen.” ‘Dat deden wij, 
zo hard wij konden.’ Waar vader en 
dochter waren beland? Zij hadden 
geen idee! Zij hielden een auto aan 
en werden naar een treinstation ge-
bracht. De chauffeur schreef op een 
briefje een plaatsnaam: Ter Apel. 
‘Daar hadden wij over gelezen. Daar 
moesten wij zijn!’ 

Harde werkers
De tijd die vader en dochter heb-
ben doorgebracht in het AZC Ter 
Apel hebben zij zo nuttig moge-
lijk besteed. Zij spraken met ande-
re bewoners, ontmoetten Nederlan-
ders. Abdo begon aan zijn levens-
geschiedenis, het zijn nu 300 pagi-
na’s geschreven tekst en zijn doch-
ter Yara zegt met tranen in de ogen 
dat het zo een mooi verhaal is. ‘Wij 
willen laten zien dat wij harde wer-
kers zijn, wij hebben veel energie. 
Ons grote probleem is wel hoe wij 

onze teksten vertaald krijgen.’ Want 
hoe moet je zulke intense gevoe-
lens, zoveel verdriet vertalen en over 
brengen? ‘De Arabische taal is een 
complexe taal. In het Nederlands 
zijn soms twee zinnen nodig voor 
iets dat wij in twee woorden kunnen 
zeggen.’ Yara aquarelleerde haar er-
varingen op papier. Indrukwekkend! 
Abdo heeft zich goed voorbereid 
op ons gesprek. Twee A-viertjes vol 
heeft hij geschreven. Ik vraag of ik 
zijn handschrift mag zien. In voor mij 
totaal onbekende tekens zie ik een 
zorgvuldig met potlood geschreven 
tekst. Het lijkt een gedicht dat past 
bij zijn stem, zo zacht en zo vrien-
delijk. Abdo maakt zich zorgen om 
zijn dochters. De jongste is tien jaar 
- zij maakte vier jaar oorlog mee - hij 
had gehoopt dat zij haar leven in Sy-
rië zou vergeten. Maar haar vriendin 
woont daar nog en de oorlog in Sy-
rië is nog niet afgelopen. Vergeten 
blijkt onmogelijk. Voor de 16 jarige 
Ritta is wel een school gevonden, 
maar de reiskosten zijn te hoog, als 
daar geen oplossing voor wordt ge-
vonden is zij gedwongen om thuis 
te bijven. Zij beheerst de Engelse 
taal - ook grammaticaal - zit dagen 
achter de computer om te leren te 
leren en nog eens te leren. Studie 
is een must voor de familie. ‘Maar’, 
zegt Yara ernstig, ‘zij moet ook men-
sen van haar eigen leeftijd tegenko-
men, een keer kunnen uitgaan.’ Dan 
hoor ik in een paar zinnen hoe gru-
welijk het leven voor jonge Syriërs is 
geweest en nog is. De straat overlo-
pen was nauwelijks mogelijk, overal 
stonden mannen die jongens mee-
namen voor het leger, werd er ge-
weigerd dan wachtte hen zonder 
meer de kogel. Meisjes werden wil-
lekeurig van straat gehaald en weg-
gevoerd, niemand hoorde ooit nog 
van hen. Als je naam op een lijst 
stond werd je meegenomen. Ab-
do stond eens in een rij van dertig 
mensen te wachten op een brood. 
Er arriveert een politieman met een 
bom in zijn hand. De man is hoog-
stens 20 jaar. Hij eist als eerste zijn 
brood, hetgeen ook gebeurt. ‘An-
ders was iedereen er aan gegaan.’ 
Vier keer ontsnapte Abdo aan de 
dood. Hij werd verraden door een 
onbetrouwbare werkgever, die hem 
vertelde dat zijn huis in brand stond 
en zijn gezin in gevaar was. Er was 
precies berekend wanneer hij met 
zijn auto een flat zou passeren. De 
kogels vlogen hem om de oren, 
maar raakten gelukkig alleen zijn 
stoel. De dag zal hij nooit vergeten, 
het was op zijn verjaardag 25 juli.
Hoe kun je als Nederlander ook 

maar iets begrijpen van de angst die 
deze mensen hebben meegemaakt 
en van hen verlangen dat zij nu zon-
der angst de straat op gaan?
Iedere nacht droomt Abdo dezelfde 
droom; ‘Waar ga je naar toe’, wordt 
hem gevraagd en dan vervolgens: 
‘Je moet worden vermoord, je komt 
niet weg!’ 

Oudste stad van de wereld
‘Er bestaat geen gerechtigheid meer 
in Syrië. Wij kennen twaalf verschil-
lende nationaliteiten en 23 verschil-
lende religies en vele talen. Wij heb-
ben in vrede met elkaar geleefd. Sy-
rië had vroeger 21 miljoen inwo-
ners. De helft is gevlucht en daar 
zijn degenen die illegaal zijn ver-
trokken niet bijgerekend. Geen fa-
milie is er nog compleet. Iedereen 
heeft te maken met de oorlog. On-
ze familie woont nu in Zweden en 
Duitsland. De Syrische familieban-
den zijn zo hecht dat jongeren hun 
ouders niet achter laten. Zij blijven 
met gevaar voor eigen leven. Som-
migen zijn te oud of hebben geen 
geld genoeg om te vertrekken. In 
Damascus - de oudste stad van de 
wereld - koop je een huis voor 5.000 
euro. Om te kunnen vluchten heb je 
6.000 euro nodig.’

Geen kerstfeest
‘Wij vieren al jaren geen Kerst-
feest en Oud en Nieuw meer. Ach 
ja vroeger, dan gingen wij allemaal 
de straat op, was de St. Paul ver-
sierd met bloemen - gelukkig staat 
de kerk nog overeind - Kerst is in 
Syrië het grootste feest van het jaar. 
Maar met zoveel oorlogsslachtoffers 
is er geen feest meer!’ 
Toch is het Yara - zij is allang geen 
achttien meer door alles wat zij 
heeft meegemaakt - die zegt ‘Wij 
hebben nu een kans!’ Door haar 
uitstraling: strijdvaardig, krachtig, 
energiek en vol levenswijsheid ziet 
zij er prachtig uit. Voor de foto zet 
zij haar moderne Chanel bril af. ‘Ik 
ben een beetje ijdel’, lacht zij. Plan-
nen zijn er te over. Abdo zal blijven 
schrijven en hoopt in de nabije toe-
komst met andere Syrische colle-
ga’s - verspreidt over heel Europa 
- een documentaire te gaan maken 
over hun land dat zij noodgedwon-
gen hebben moeten verlaten. In hart 
en nieren blijft hij de journalist die 
het nieuws moet vertellen. Yara gaat 
verder met studeren om vervolgens 
tandheelkundige te worden en met 
schilderen. In mei 2016 wordt haar 
werk tentoongesteld in de burger-
zaal van het gemeentehuis. 
Janna van Zon

Sanneke van Hassel geeft tips aan de leerlingen van het Amstelveen College.

Leerlingen Amstelveen College
Workshop korte verhalen 
schrijven in bibliotheek
Amstelland - Op donderdag 17 de-
cember kwamen 90 leerlingen van 
het Amstelveen College naar de 
Bibliotheek Amstelland voor een 
workshop korte verhalen schrijven. 
Niemand minder dan ‘de koningin 
van het korte verhaal’ Sanneke van 
Hassel verzorgde de workshop. Zij 
gaf de leerlingen van vijf VWO di-
verse tips en trucs waarmee de leer-
lingen zelf aan de slag gingen. Eerst 
maakten de leerlingen een keuze uit 
een reeks foto’s en moesten ze na-
denken over de sfeer van de foto. 
De volgende stap was het creëren 
van een personage. 
En zo werd het te schrijven verhaal 
steeds verder ingekleurd. Bij het 
plenaire einde lazen de leerlingen 
hun eerste zinnen voor en dat klonk 
vaak veelbelovend. Wie weet komen 
de toekomstige schrijvers uit Am-
stelveen en werd vandaag het zaad-
je ontkiemd bij literaire talenten in 
de dop! De beste drie verhalen zijn 
vanaf januari te vinden op de web-

site van de bibliotheek. De work-
shop werd gegeven in het kader van 
Nederland Leest. Speciaal hiervoor 
stelde A.L. Snijders het korte ver-
halenboekje samen. Scholieren van 
het Amstelveen College ontvingen 
een speciale scholiereneditie, waar-
in zes extra verhalen van Pepijn La-
nen (van de rapformatie De jeugd 
van Tegenwoordig) zijn opgenomen. 
In de verhalenbundel is ook het ver-
haal Ezels van Sanneke van Has-
sel opgenomen. Sanneke van Has-
sel is bekend van haar verhalenbun-
dels Witte veder en IJsregen. Ook 
schreef zij een roman, Nest. 

De Bibliotheek Amstelland en het 
Amstelveen College werken nauw 
samen op het gebied van leesple-
zier en leesbevordering. Binnen 
de school is een selfservice biblio-
theek van de bibliotheek gevestigd 
en leerlingen van de school zijn ge-
durende hun hele schooltijd lid van 
de Bibliotheek Amstelland.

Dirk Plasmeijer overhandigt het derde exemplaar van ‘Ut Quakeltje’ aan Rini 
en Joop Winter. Foto: Thera Winter.

Schillenboer Jan Winter 
voorop in ‘Ut Quakeltje’
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu besteedt aandacht aan 
het leven van Jan Winter in haar pa-
pieren verschijningsvorm ‘Ut Qua-
keltje’ 2015. Een blad voor dona-
teurs en sponsors dat één maal per 
jaar verschijnt en dat een aantal 
dorpse onderwerpen belicht. In de-
ze derde editie komen verder onder 
andere 70 jaar bevrijding in De Kwa-
kel, schillenboer Jan Winter, KDO en 

DWS 70 jaar en de EHBO vereniging 
St. Vincentius dat 60 jarig bestaat 
aan bod. Het eerste exemplaar werd 
dit jaar door Dirk Plasmeijer over-
handigd aan twee kinderen van Jan 
Winter, dochter Rini en zoon Joop.
Overigens is de Kwakelse website 
compleet gemoderniseerd met de 
nieuwste mediasnufjes. De website 
gaat op 4 januari geheel vernieuwd 
online: www.de-kwakel.com.

Er kan er maar één de beste zijn of...

Mike en 8 anderen gekozen 
tot vrijwilliger van het jaar
Aalsmeer - Op de kortste dag 
van het jaar, maandag 21 decem-
ber, stonden in de studio van Radio 
Noord Holland negen genomineer-
de vrijwilligers. Mensen, die zich in-
zetten voor verenigingen, de voed-
selbank, reddingsbrigade of werken 
met mensen met een verstandelijke 
beperking of koken in een hospice.
De nominatie werd gedurende een 
aantal weken tevoren - ondersteund 
door een vrolijke tune - als volgt 
aangekondigd: Wie wordt de bes-
te vrijwilliger van het jaar? Er kan er 

maar één de beste zijn! De techni-
sche man, die de afgelopen week 
alle mailtjes voor de genomineerden 
binnen kreeg, wist werkelijk niet wat 
hem overkwam. Aalsmeer stem-
de massaal op Mike van der Laarse 
“Jongen de boel liep hier vast”, ver-
zuchtte hij later tegen Mike Multi. 
De radio redactie kwam er niet uit, 
tot in de kleine uurtjes staken zij de 
koppen bij elkaar. “Wanneer je alle 
verhalen leest dan kun je de ogen 
nauwelijks droog houden”, aldus 
Peter Maarsen, die het programma 

BV Hornmeer 
houdt receptie

Aalsmeer - Buurtvereniging Horn-
meer organiseert voor haar leden en 

Nieuw konijnenverblijf vlakbij de ingang

Bouwplannen Boerenvreugd
Aalsmeer - Na de opening van 
de Barn vorige maand, is het nog 
niet gedaan met de bouwplannen 
op kinderboerderij Boerenvreugd. 
Dankzij Team Timmerman en Lions 
Club Ophelia Aalsmeer kan Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer en 
haar vrijwilligers beginnen met de 
realisatie van een groot konijnen-
verblijf vlakbij de ingang. Zij brach-
ten met hun acties voldoende geld 
bijeen voor het bouwwerk, dat eind 
2016 klaar moet zijn. Vertegenwoor-
digers van beide organisaties waren 
op 6 december te gast op Boeren-
vreugd om het projectbord te ont-
hullen. Het konijnenverblijf maakt 
het mogelijk om groepen konijnen 

te huisvesten. Een deel van de be-
planting bij de ingang wordt ko-
mend voorjaar verplaatst naar de 
omgeving van de Barn om ruimte 
vrij te maken.

Aanpassing bijenstal
Maar voor het zo ver is, krijgt eerst 
de bijenstal een aanpassing. De ho-
ningbijen van Boerenvreugd zijn be-
roemd vanwege hun bijdrage aan 
de kampioenshoning van imker 
Roel Naber. De bedoeling is om het 
voor bezoekers aantrekkelijker te 
maken om de bijen van dichtbij te 
bekijken (door een glaswand). Ook 
zal er meer ruimte zijn voor educatie 
over bijen, imkerij, honing, etc.

in de vroege ochtend presenteert. 
“De waardering voor een ieder is 
zo groot. Niemand valt met elkaar 
te vergelijken, de bijdrage van elk 
is belangrijk.” Daarom nam de re-
dactie een moeilijk, maar wel een te 

belangstellenden op zaterdag 2 ja-
nuari een nieuwjaarsreceptie. Een 
mooie gelegenheid om ieder weer 
een voorspoedig en gezond jaar toe 
te wensen. De receptie is van 16.00 
uur tot 18.00 uur in het buurthuis 
aan de Roerdomplaan 3.

begrijpen, besluit. Ondanks de slo-
gan: ‘Er kan er maar één de beste 
zijn!’ kregen alle vrijwilligers de eer 
die hen toekwam. Ieder werd als 
de beste uitgeroepen! Mike Mul-
ti voelde zich al zo bevoorrecht ge-
nomineerd te zijn dat hij zich goed 
kon vinden in de uiteindelijke be-
slissing. Het aangeboden ontbijt 
liet hij aan zich voorbij gaan, maar 
een rondleiding door de studio wil-
de hij wel eens zien. Zoals Aalsmeer 
hem kent, liep hij rond als een kind 
in een speelgoedwinkel. “Wat komt 
er toch een boel bij kijken om een 
mooie uitzending te maken en wat 
zijn er toch een boel leuke vakken”, 
straalde hij. Mike Multi van der 
Laarse vrijwilliger van het jaar 2015. 
Ook in 2016 zal hij zich weer net zo 
inzetten. Minstens veertig uur per 
week en met hetzelfde enthousias-
me. Aalsmeer kan op Mike Multi re-
kenen! 
Janna van Zon 







Kinderkerstfeest 
over wensen

Aalsmeer - Wat is jouw wens voor 
kerst? Donderdagavond 24 decem-
ber wordt met elkaar het kinderker-
stfeest gevierd in de Open Hof kerk.
Het wordt een leuk feest voor jong 
en oud, iedereen is welkom! Je 

De verlichte kerstboom voor het gemeentehuis. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer in kerstsfeer!
Aalsmeer - De een na laatste krant 
van 2015 presenteert de Nieuwe 
Meerbode vandaag, woensdag 23 
december. Niet op de vertrouwde 
donderdag, maar een dag eerder 
en dit heeft natuurlijk alles te ma-
ken met de naderende kerstdagen. 
Het geeft de mogelijkheid om al-
le kerstuitjes op een rijtje te zetten 
en te profiteren van de laatste kerst-
aanbiedingen en -koopjes vandaag, 
vanavond (Oosteinde en Centrum) 
en morgen. Op eerste en tweede 
kerstdag zijn nagenoeg alle winkels, 
gesloten, met uitzondering van de 
supermarkten, waarvan de meesten 
op tweede kerstdag de deuren ope-
nen, en diverse restaurants bieden 
de kerstdagen overheerlijke feest-
menu‘s aan. In de kerken vinden al-
lerlei kerstvieringen plaats en naar 

de bioscoop kan beide kerstdagen 
(niet in de avond). Het gemeente-
huis is wel gesloten met kerst en op 
1 januari. Een uurtje vrij ondanks al-
le verplichtingen en afspraken? Ga 
dan eens een rondje in Aalsmeer 
en Kudelstaart en geniet van al-
le prachtige kerstversieringen en 
-decoraties in tuinen en op pleinen. 
Geen tijd? Dan bladeren en genie-
ten van de pagina met diverse fo-
to’s van Kick Spaargaren: Aalsmeer 
in kerstsfeer! 

Weer dag eerder!
Volgende week presenteert de 
Nieuwe Meerbode de laatste krant 
van het jaar. Weer een dag eerder, 
op woensdag 30 december. Adver-
tenties en teksten aanleveren kan 
tot dinsdag 29 december 12.00 uur.

Kerstfeest op Het Kroontje
Aalsmeer - De kinderen van kin-
derdagverblijf Het Kroontje hebben 
Kerstfeest met elkaar gevierd. Sa-
men luisterden en keken de kinde-
ren naar het Kerstverhaal van Jo-
zef en Maria en kleine baby Jezus. 
Ze zongen prachtige kerstliedjes en 
maakten zelf muziek daarbij. Er was 
iets heel speciaals dit kerstfeest; 
een levende kerststal! Alle kinde-
ren mochten kijken bij de schaap-

jes, het ezeltje en het konijntje die 
samen met een echte Jozef, Maria 
en kleine baby Jezus aanwezig wa-
ren in de stal. De lieve dieren waren 
verzorgd door Kinderboerderij Boe-
renvreugd en ezelopvang De Ezel-
keet uit Aalsmeer. Na het aaien en 
ezeltje rijden, kregen de kinderen en 
hun papa’s, mama’s, oma’s en opa’s 
nog een heerlijke pannenkoek. Wat 
was dat een mooi feest!

Als u gebruik maakt van een voorziening, betaalt u in de meeste 
gevallen een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw 
gezinssamenstelling, leeftijd, (gezamenlijk) vermogen en (gezamenlijk) 
inkomen én de kosten van de voorziening en/of hulp. Het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Het CAK 
maakt daarbij gebruik van de inkomensgegevens van de Belastingdienst van 
twee jaar voor de verstrekking van de voorziening.

Als u een hoog inkomen heeft, en naar verhouding dus een hoge eigen 
bijdrage moet betalen, kan het voorkomen dat u de voorziening volledig 
zelf betaalt. Uw betaalt echter nooit meer dan de kosten van de verstrekte 
voorziening. Is uw inkomen op dit moment veel lager dan twee jaar 
geleden? Dan kunt u dit doorgeven aan het CAK. Via 0800-1925 vraagt u 
een ‘formulier aanpassen eigen bijdrage’ aan. Dit formulier staat ook op de 
website van het CAK.

Als u gebruik maakt van een voorziening, ontvangt u van het CAK u een 
beschikking, waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat vermeld. Daarna 
ontvangt u een factuur van het CAK. Voor meer informatie over de hoogte 
van uw eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK via het gratis 
telefoonnummer 0800-1925 of kijk op www.hetcak.nl. Op deze website kunt 
u ook een proefberekening maken.

Minimale eigen bijdrage
In 2016 betaalt u, tenzij de gemaakte kosten lager zijn, 
minimaal per periode:
e 19,40 voor eenpersoonshuishoudens
e 27,80 voor gehuwden of samenwonenden

Kosten van de voorziening in 2016
Vanaf 2016 zal per maatwerkvoorziening van de Wmo de laagst 
gecontracteerde tarieven per soort zorg of voorziening opgevoerd worden bij 
het CAK. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van de voorziening 
zoals die opgevoerd worden bij het CAK.

Let op: ontvangt u nu begeleiding? In 2015 was het (landelijke) 
uurtarief voor klanten met een overgangsrecht voor de verschillende 
soorten begeleiding e 14,20. Nu wordt een hoger uurtarief gehanteerd. 
Bij gelijke zorgafname zal de eigen bijdrage voor klanten daarom 
mogelijk hoger worden. Een klant betaalt echter nooit meer dan de 
persoonlijk maximale periodebijdrage die het CAK vaststelt op basis van 
inkomen, vermogen, leeftijd en huishoudsamenstelling.

Ook voor een voorziening die via een persoonsgebonden budget (pgb) 
verstrekt wordt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van het pgb wordt 
dan gebruikt als kosten voor de voorziening.

 Hulp bij Het HuisHouden

De aanbieders zijn:
- Axxicom 
- FlexiCura (maakt gebruik van Zorgsamen en 
 Zorgcentrum Aelsmeer als onderaannemer)
- Tzorg 

Kosten van de hulp bij het huishouden
Bij het CAK zijn de volgende kosten per soort hulp bij het huishouden 
opgevoerd:

soort zorg Kosten CAK, per uur

Hbh: ondersteuning bij het uitvoeren 
van huishoudelijke werkzaamheden e 21,67

Hbh+: ondersteuning bij het uitvoeren en 
organiseren van huishoudelijke werkzaamheden e 23,00

Voor hulp bij het huishouden betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes 
dat u er gebruik van maakt.

 individuele begeleiding

Er zijn verschillende soorten individuele begeleiding en meerdere 
aanbieders die verschillende soorten individuele begeleiding bieden (niet 
alle aanbieders leveren alle soorten begeleiding). De aanbieders met een 
contract bij de gemeente zijn:
- Amstelring, Carehouse, DWRP, FlexiCura, Heliomare, HVO-Querido, Joods 

Maatschappelijk Werk, Ons Tweede Thuis, Odibaan, RIBW, Roads, Vita 
Welzijn en Advies, Zonnehuisgroep, Zorgcentra Meerlanden, Windroos, 
Zorgcentrum Aelsmeer en een aantal zelfstandigen.

de kosten van de individuele begeleiding
Bij het CAK zijn de volgende kosten per soort individuele begeleiding 
opgevoerd:

soort zorg Kosten CAK, per uur

Begeleiding basis: Het ondersteunen bij of het oefenen met  e 38,50
vaardigheden of handelingen, het ondersteunen bij of het 
oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren 
van regie, het overnemen van toezicht en aansturen van gedrag. 

Begeleiding extra: ondersteuning is gelijk aan die van  e 46,20 
individuele begeleiding basis. Echter deze moet geleverd 
worden op afroep en direct beschikbaar zijn. 

Begeleiding speciaal: Ondersteunen bij beperkingen op het vlak  e 63,67
van zelfregie over het dagelijks leven (waaronder begeleiding 
bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen) 
in de vorm van begeleiding van zelfstandig wonende cliënten 
met name bij niet-aangeboren hersenletsel. 

Gespecialiseerde begeleiding: Ondersteunen bij langdurig e 67,69
tekortschietende zelfregie over het dagelijkse leven, als gevolg 
van een psychische stoornis. Het accent ligt op handhavings-
doelen, maar er is tevens aandacht voor activerende elementen. 

Thuis/woonbegeleiding: is gericht op cliënten die extra  e 58,58
begeleiding nodig hebben om (weer) dagstructuur te krijgen. 

Persoonlijke verzorging e 39,29

Voor individuele begeleiding betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes 
dat u er gebruik van maakt.

 begeleiding voor zintuiglijK geHAndiCApten

Er zijn (landelijke) contracten afgesloten voor inwoners met een zintuigelijk 
handicap. De aanbieder zijn: Koninklijke Visio, GGMD, Bartimeus, 

de kosten van begeleiding voor zintuiglijk 
gehandicapten
Bij het CAK worden de volgende kosten per soort begeleiding opgevoerd:

soort zorg  Kosten CAK, per uur

Gespecialiseerde begeleiding vroegdoven e 72,21

Gespecialiseerde begeleiding visueel gehandicapten e 92,06

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden e 70,00

Revaliderende begeleiding zintuiglijk gehandicapten e 72,21

Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten e 40,00 per dagdeel

Begeleidersvoorziening doofblinden e 40,00 per dagdeel

Voor deze begeleiding betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes dat u 
er gebruik van maakt.

 dAgstruCturering

Er zijn verschillende soorten dagstructurering (dagbesteding) en meerdere 
aanbieders die verschillende soorten dagstructurering bieden (niet alle 
aanbieders leveren alle soorten begeleiding). De aanbieders met een 
contract bij de gemeente zijn:
- Amstelring, Carehouse, DWRP, Heliomare, Landzijde, Ons Tweede Thuis, 

PACA, Roads, Vita Welzijn en Advies, Zonnehuisgroep, Windroos, 
Zorgcentrum Aelsmeer en een aantal zelfstandigen.

de kosten van de dagstructurering
Bij het CAK zijn de volgende kosten per soort dagstructurering opgevoerd:

soort zorg  Kosten CAK, per dagdeel

Dagstructurering basis e 27,96

Dagstructurering ouderen speciaal e 48,21

Dagstructurering ouderen psychogeriatrie e 48,21

Dagstructurering verstandelijk gehandicapten (licht) e 29,03

Dagstructurering verstandelijk gehandicapten (midden) e 36,75

Dagstructurering verstandelijk gehandicapten (zwaar) e 53,49

Dagstructurering lichamelijk gehandicapten (licht) e 37,07

Dagstructurering lichamelijk gehandicapten (midden) e 41,94

Dagstructurering lichamelijk gehandicapten (zwaar) e 44,91

Dagstructurering LZA (Langdurige Zorg Afhankelijk) e 7,94 per uur

vervoer
Vervoer dagbesteding ouderen e 5,30 per retour
Vervoer dagbesteding GHZ extramuraal e 5,87 per retour
Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel extramuraal € e 13,86 per retour
Vervoer dagbesteding GGZ e 5,18 per retour

Voor dagstructurering betaalt u een eigen bijdrage voor de periodes dat u er 
gebruik van maakt.

 Hulpmiddelen en woningAAnpAssingen

De leveranciers van de hulpmiddelen zijn:
- Beenhakker 
- Meyra 

De leveranciers van de woningaanpassingen zijn:
- Trapliften: Handicare trapliften
- Drempelhulpen/veiligheidsrooster: firma Floorsystems
- Losse (niet-bouwkundige) woonvoorzieningen: 
 hulpmiddelenleveranciers (zie hierboven)
- Voor overige bouwkundige woningaanpassingen 
 wordt een offerte gevraagd

Kosten van de hulpmiddelen en woningaanpassingen
De kosten van de hulpmiddelingen en woningaanpassingen/
woonvoorzieningen zijn afhankelijk van het type hulpmiddel of aanpassing. 
Tijdens het gesprek met de gemeente zullen de kosten van de voorziening 
besproken worden. Voor rolstoelen wordt geen eigen bijdrage gevraagd.
Voor een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, betaalt u een eigen 
bijdrage voor de periodes dat u er gebruik van maakt met een maximum 
van 91 periodes (komt overeen met 7 jaar). Voor woonvoorzieningen 
die in bruikleen worden verstrekt, bijvoorbeeld een veiligheidsrooster 
(= drempelaanpassing), betaalt u een eigen bijdrage over 91 periodes 
(komt overeen met 7 jaar). Woonvoorzieningen die in eigendom worden 
verstrekt (dit betreft veelal goedkopere voorzieningen, zoals een toiletstoel 
of douchezitje), betaalt u een eigen bijdrage over 39 periodes (komt 
overeen met 3 jaar). Dit geldt ook voor (nagelvaste) woningaanpassingen 
ten behoeve van minderjarige kind(eren). Voor een traplift betaalt u een 
eigen bijdrage over 130 periodes, wat overeenkomt met 10 jaar.

 regiotAxi AmstellAnd

De kosten voor de regiotaxi zijn afhankelijk van de bestemming per 
postcode. De bestemmingen worden op een bestemmingenlijst weergegeven 
in de bereikbare postcodes. Per postcode worden op de bestemmingenlijst 
de ringen vermeld. Per vastgestelde ring betaalt u de eigen bijdrage. De 
eigen bijdrage wordt door middel van automatische incasso van uw rekening 
afgeschreven. U betaalt niet in de taxi. De eigen bijdrage voor de regiotaxi 
gaat dus niet via het CAK

tarieven per ring
Ring 1: e 1,20 Ring 4: e 2,85
Ring 2: e 1,75 Ring 5: e 3,45
Ring 3: e 2,30 Verder dan 5 ringen e 2,27 per kilometer
De tarieven zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2015.

eigen bijdrAge 2016 AAlsmeer

kunt wensen hebben voor jezelf, 
maar natuurlijk ook voor een ander. 
Jouw mooiste wens voor kerst is... Er 
wordt een collecte voor de stichting 
Make-A-Wish Nederland. Het kin-
derkerstsfeest begint om 18.30 uur 
in de kerk, ingang Ophelialaan. Na 
afloop wordt nog gezellig met elkaar 
wat gedronken, alle kinderen krij-
gen een kerstcadeautje en ze kun-
nen een ritje maken op een ezeltje. 

Swingende kerstshow met 
Rudolph in Crown Theater
Aalsmeer - Van culinaire avontu-
ren in een swingende kerstshow 
van Rudolph van Veen kan van-
avond, woensdag 23 december, ge-
noten worden in het Crown Theater. 
Alle momenten die kerst zo speciaal 
maken komen voorbij. Van kerst op 
school of op het werk, tot het klas-
sieke kerstdiner. Ook vegetarische 
gerechten, gourmetten en het ma-
ken van kerstgebak komen aan bod. 

Dankzij Rudolph’s tips worden het 
ontspannen en heerlijke feestda-
gen! Op het mooiste moment van 
het jaar staat Rudolph met zijn cu-
linaire avonturen in het theater met 
een sfeervolle, swingende, romanti-
sche en bovenal culinaire kerstshow 
waarin één ding centraal staat: wat 
eten we met Kerst? Een kerstbele-
ving voor de hele familie met anek-

dotes, heerlijke recepten, enthou-
siasmerende kookdemo’s, prakti-
sche tips, filmbeelden en muziek. 
Kerst zal na het bijwonen van de-
ze bijzondere voorstelling nooit 
meer hetzelfde zijn. Elke voorstel-
ling ontvang Rudolph verschillen-
de gasten en een aantal bezoekers 
van de voorstelling mag op het to-
neel komen proeven en assisteren. 
Zo zal Rudolph tijdens de live-kook-
momenten regelmatig worden ge-
holpen door 24Kitchen-chefkok Bi-
anca Janssen. En zangeres Barba-
ra Straathof, bekend van The Voi-
ce of Holland, zorgt voor live muzi-
kaal entertainment. De voorstelling 
begint om 20.00 uur en de regulie-
re prijs van een kaartje is 31,50 euro. 
Kijk voor meer informatie en het re-
serveren van tickets op www.crown-
theateraalsmeer.nl.
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Kerstsfeerin Aalsmeer
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Kerstverhaal 2015, door Gerard Zelen

Terwijl de heraut van de wape-
nen, als boodschapper van de ko-
ning gekleed in een tabberd, ver-
sierd met het wapen van zijn mees-
ter zijn perkamenten nieuwsbrief 
weer oprolde, besteeg hij even la-
ter stoïcijns zijn paard en verdween 
als een dief in de nacht onder de 
stadspoort door op weg naar het 
volgende dorp, om ook daar de on-
aangename boodschap van de ko-
ning te verkondigen. 
Met stomheid geslagen liet hij de 
bevolking op het dorpsplein ach-
ter. Nadat ze elkaar minuten lang 
vol ongeloof hadden aangekeken, 
kwamen de eerste reacties voor-
zichtig fluisterend los: ‘Nooit meer 
spreken!’ ‘De koning wil ons voor-
goed de mond snoeren.’ ‘Hij lijkt 
wel een duivelse potentaat gewor-
den.’
Langzamerhand werd het steeds 
duidelijker wat het gebod, voor al-
tijd zwijgen, zou gaan betekenen 
voor de arme onderdanen. Voor-
al de koopmansgilden, waaronder 
marktkooplui en marskramers za-
gen hun wereld nagenoeg letter-
lijk ineenstorten. Ze waren van nu 
af aan gedoemd om in stilte hun 
koopwaar aan te prijzen. Wie er 
ook het hunne van dachten, wa-
ren de dichters en troubadours. 
Hoe konden zij nu voortaan hun 
gedichten met nieuws over stad en 
land nog verkondigen, zonder in 
het openbaar te mogen spreken en 
wat misschien nog het ergste was, 
wat ging er gebeuren met de ko-
mende ‘Shakespeare Contest’ aan 
het eind van het jaar. 
Deze wedstrijd werd jaarlijks ge-
houden even buiten de muren van 
het paleis van de koning, dat gele-
gen was op de hoogste heuveltop 
in de omgeving.
Vele wijze dichters en troubadours 
uit het hele land beklommen al de-
cennia de hellingen van deze ge-
vaarlijke rotsachtige heuvelrots-
heuvel, om op het hoogste punt 
hun lofzang op de koning, maar 
vaak ook doorspekt met de nodige 
kritiek op zijn bewind, in alle vrij-
heid voor het volk te uiten.
Maar na vandaag zou het anders 
worden: de wereld buiten de mu-

ren van het paleis was immers op 
bevel van de koning voorgoed het 
zwijgen opgelegd. Op deze ma-
nier werd de jaarlijkse wedstrijd op 
de heuvel, tussen de volksdichters 
en de dichters van het hof, al met-
een in het voordeel van de koning 
beslist. Immers wie moet zwijgen, 
heeft ook geen kans meer om on-
welgevallige meningen over de ko-
ning te verkondigen. 
Jarenlang hadden de hofdichters 
van de koning het steeds moeten 
afleggen tegen het vrije woord van 
de dichters uit het volk. 
Wie de koning ook inzette, het luk-
te in het verleden de hofdichters 
nooit om de Shakespeare Contest 
in hun voordeel ter ere van de ko-
ning te beslechten. 
Al eeuwen lang heerste in het rijk 
de absolute macht van de koning- 
zijn wil is wet. Enkel en alleen op 
die ene wedstrijddag aan het eind 
van het jaar op de top van de heu-
vel, lag de macht van het woord 
even bij het volk. Die uitzondering 
beviel de koning niet langer en 
daarom had hij een heraut uitge-
stuurd om het onmiddellijke zwijg-
verbod onder zijn volk uit te vaar-
digen.
Overal verschenen soldaten van 
de koning in het straatbeeld. Ze 
moesten er op toezien of het volk 
zich wel echt aan het bevel van de 
koning hield.
De controles waren buitengewoon 
streng, zo streng, dat het er op leek 
dat zelfs de vogels in het rijk van de 
koning hun gezang niet meer durf-
den te laten horen. Alleen de rate-
lende houten wielen van de boe-
renkarren over de keien en het ge-
kletter van het wapentuig van de 
soldaten, doorbraken soms de stil-
te in de desolate straten en stegen 
van de dorpen.
Ondanks het pas opgelegde zwijg-
gebod, was het volk massaal al da-
gen en soms weken onderweg om 
de bijna onbegaanbare weg naar 
de heuveltop te bereiken. 
Uitgeput vielen ze na veel ontberin-
gen neer aan de voet van de heuvel 
en lesten hun dorst met de laatste 
druppels water uit hun leren water-
zakken, alvorens de heuvel te be-

klimmen. Dit jaar was de beproe-
ving extra zwaar. Alles moest im-
mers in verplichtte zwijgzaamheid 
volbracht worden. 
Ondanks het feit dat niemand tij-
dens de wedstrijd zijn stem mocht 
laten horen op straffe van een le-
venslange kerkering, waren er toch 
duizenden nieuwsgierigen op de 
dichterswedstrijd afgekomen. Ei-
genlijk wist iedereen al dat de uit-
slag voor dit jaar van tevoren vast-
stond. Immers de dichters van het 
hof van de koning waren de eni-
ge die hun gedichten konden voor-
dragen. Zij mochten spreken en 
zo zou de fel begeerde overwin-
ning van de Shakespeare Contest 
eindelijk binnen bereik van de ko-
ning komen. Terwijl de hellingen 
naar de top van de heuvel steeds 
meer dichtslibden met zwijgenden, 
klonk plotseling hoorngeschal op 
vanuit het dal. Hoog te paard geze-
ten, draafden herauten voor de ko-
ning uit, om zijn komst luid aan te 
kondigen. Terwijl de koning, geze-
ten op een draagbare troon, even 
later de berg werd opgedragen 
door vier van zijn lijfwachten, boog 
de menigte nederig het hoofd naar 
de grond. Elke blik gericht naar de 
koning zou kunnen worden uitge-
legd als een provocatie of een vij-
andelijke bejegening van zijn be-
wind. Eenmaal aangekomen op 
de top van de heuvel stond hij op 
van zijn troon en overzag met een 
hooghartige blik het volk beneden 
hem. Nadat de koning enkele mi-
nuten zwijgend voor zich uit had 
gekeken, spreidde hij plots zijn ar-
men en keek in het rond, terwijl zijn 
stem over de hoofden van de me-
nigte galmde: ‘Moge de beste win-
nen.’ 
Omringd door zijn vazallen en 
raadslieden zette de koning zich 
met een cynisch glimlachje weer 
op de troon en bracht even later 
met een aangereikte glas wijn een 
heildronk ten teken dat de Shake-
speare Contest kon beginnen.
Gespannen keek de mensenmas-
sa toe hoe een van de dichters uit 
het hof van de koning naar voren 
trad. De soldaten waren extra alert 
en stonden op strategische pun-
ten opgesteld om, als er tijdens de 
voordracht ook maar iets geroepen 
werd vanuit de menigte, onmiddel-
lijk in te kunnen grijpen. 
Langzaam rolde de hofdichter zijn 
perkamenten rol uit, terwijl de 

voortdurende wind probeerde het 
perkament weg te blazen.
Nog voordat de hofdichter een 
woord had kunnen spreken, ont-
stond er plotseling enig rumoer op 
de voorste rijen. Enkele dichters 
en vrijdenkers wendden hun ge-
zicht af van de hofdichter en draai-
den hun rug naar de koning toe. 
Het duurde niet lang of ook de rest 
van het volk draaide zich massaal 
af van hun koning.
De hofdichter keek met een ver-
twijfelde blik opzij naar zijn vorst. 
Met een driftig gebaar maande de-
ze hem te beginnen: ‘Ga door!’ 
Maar toen ook nog eens de me-
nigte massaal de oren bedekte uit 
protest, werd de koning zo kwaad 
dat hij uit zijn troon opvloog en 
woedend naar zijn volk schreeuw-
de: ‘Wie doorgaat om zijn aange-
zicht van mij af te wenden en zijn 
oren blijft bedekken zal op de-
ze berg zijn schedel terugvinden 
in de modderige aarde.’ Na deze 
dreigende woorden werd het stil, 
doodstil. Het beeld deed onwerke-
lijk aan. Een koning met een volk, 
zonder gezicht. 
Plotseling kwam er vanuit de me-
nigte een oude man naar voren. 
Niemand wist wie hij was of waar 
hij vandaan kwam, maar tot verba-
zing van vele liep hij op de troon 
van de verbouwereerde koning af. 
De soldaten van de koning kwa-
men onmiddellijk in actie en dreig-
de hem op hardhandige wijze af te 
voeren. Met een bezwerend hand-
gebaar naar zijn soldaten toe, 
greep de koning zelf in en richtte 
zich tot de man: ‘Wie ben jij ?’
‘Sommige noemen mij een filosoof, 
soms ook wel eens een profeet. Ik 
confronteer het volk met waarhe-
den en onwaarheden en probeer 
ze zo een spiegel voor te houden, 
zoals u dat ook voortdurend met 
uw eigen volk pleegt te doen.’
Terwijl het volk nu in lachen uit 
barstte, draaide het zich, nieuws-
gierig geworden, massaal om. Men 
wilde wel eens zien wie zoveel 
moed had om zo tegen hun koning 
te durven spreken.
Wat moest de koning doen? Hem 
ook het zwijgen opleggen, zoals hij 
dat ook bij de rest van zijn volk had 
gedaan, of moest hij de woorden 
van deze vreemdeling aanhoren. 
Plotseling boog zich een van zijn 
paladijnen tot dicht bij zijn linker 
oor: ‘Mijn koning, het zijn maar 
woorden. Niemand zal ze begrij-
pen, laat staan serieus nemen.’
De koning gaf tenslotte alsnog een 
teken dat de man mocht beginnen: 
‘Spreek.’

Voordat de oude wijsgeer het 
woord nam, boog hij tot groot ver-
maak van het volk nog een keer 
overdreven diep naar de konings-
troon. 
De menigte barstte opnieuw in la-
chen uit. De koning zag de grap 
er totaal niet van in en schoof on-
gemakkelijk heen en weer op zijn 
troon: ‘Hij lijkt zeker niet wijs ’, riep 
de koning geïrriteerd tegen een 
van zijn raadslieden. Die antwoord-
de: ‘Mijn koning, geen zorgen, van 
lachen gaat niemand dood.’ 
Nadat de oude man zich moeizaam 
had opgericht, keek hij de koning 
vragend aan: ‘Staat u mij toe voor-
dat ik mijn gedicht voor u decla-
meer, mij eerst in vrijheid te mo-
gen uitspreken?’ De koning wen-
de zich opnieuw naar een van zijn 
raadslieden: ‘Wat moet ik met hem 
aan?’ ‘Mijn koning, kijk om u heen. 
U volk dreigt zich opnieuw massaal 
tegen u te keren als u ook nog aan 
hem het woord ontneemt.’
Terwijl de wind striemend voort-
joeg langs de hellingen, waar het 
steeds onaangenamer werd voor 
de duizenden toehoorders, waar-
onder ook nog de vele volksdich-
ters en troubadours, gaf de koning 
met veel tegenzin uiteindelijk met 
een subtiel gebaar wederom toe-
stemming aan de oude wijsgeer 
om te spreken:
‘Wat bent u eigenlijk voor een ko-
ning, die zijn volk voorgoed het 
zwijgen oplegt? Zij die van u nog 
mogen spreken, zijn uw vazallen 
en raadslieden aan het hof. Zij ma-
ken maar al te gretig gebruik van 
de door u aan hen onrechtma-
tig geschonken privileges, om uw 
volk in toom te houden en zo no-
dig te straffen. Deze hielenlikkers 
overladen u met huichelarij en val-
se praatjes. Zelfs op deze roem-
ruchte plek, waar ooit het woord 
in vrijheid mocht worden verkon-
digd, moet in uw opdracht ge-
zwegen worden. Uw alomvattende 
macht is zo groot dat hij een ver-
stikkende uitwerking heeft op ie-
ders geest. Zie naar het volk be-
neden u dat zich wanhopig staan-
de houdt op de hellingen van deze 
gevaarlijke heuvel. Wat bent u ei-
genlijk voor een koning? U schuilt 
in uw hermelijnen konings-man-
tel en laat zich alleen nog maar lei-
den door hebzucht en machtswel-
lust. Terwijl uw hofdichters u in hun 
valse gedichten straks bewieroken, 
dreigen de mensen beneden u een 
voor een van de rotsachtige hel-
lingen van uw rijk naar beneden 
te storten. U bent een koning die 
het aardse misbruikt voor uw ei-

gen macht en het volk vastnagelt 
aan het kruis voor door u begane 
zonden.’ 
‘Genoeg, genoeg!’ tierde de ko-
ning en terwijl hij opvloog van zijn 
troon en woedend naar de wijs-
geer wees, brulde hij het uit: ‘Grijp 
hem en sla deze judas voorgoed in 
de boeien.’ 
Net voordat de soldaten hem wil-
den vastgrijpen en afvoeren, barst-
te er boven de heuvel een ver-
schrikkelijk noodweer los. Terwijl 
de koning en zijn gevolg op laf-
fe wijze al snel een veilig heenko-
men hadden gezocht, probeerde 
de mensenmassa vergeefs weg te 
vluchten van de onheilsplek. Voor 
de meesten was het echter al te 
laat. Zij werden meegesleurd door 
een modderstroom en vonden on-
deraan de heuvel de dood.
De oude wijsgeer, die zich met een 
kleine groep op de heuvel in veilig-
heid had kunnen brengen, recht-
te zijn rug en staarde minuten lang 
naar de grauwe voort jagende wol-
ken. Gegeseld door het noodweer 
zat de rest van de groep geknield, 
angstig ineen gedoken, in de door-
weekte aarde. Met een machteloze 
blik keken zij op naar de oude man. 
Plotseling spreidde deze zijn ar-
men, draaide zich om naar het klei-
ne groepje overlevende op de heu-
vel en sprak op profetische toon:
‘In wat voor tijd zijn wij tenslotte na 
meer dan twee duizend jaar aan-
geland? In een tijd waarin tirannie 
nog steeds meer regel dan uitzon-
dering is? Een tijd waarin gerech-
tigheid nog vaak een loos begrip 
is? Een tijd waarin mensen die in 
vrijheid willen spreken nog steeds 
het zwijgen opgelegd kan worden? 
Ach, hoe onzeker is ons lot.’
En terwijl de hemel openbrak, het 
lichter werd en een paar aarzelen-
de zonnestralen de oude wijze en 
zijn lotgenoten wat verwarmden, 
haalde de wijsgeer een perkament 
uit zijn mantel tevoorschijn en las 
troostend een strofe uit een son-
net van William Shakespeare voor: 
“Het hemeloog kan soms verblin-
dend zijn, en dikwijls is zijn schijn 
van korte duur, waardoor de glans 
van schoonheid weer verdwijnt, 
door ’t lot of door de loop van de 
natuur.” 
Nadat de oude man was uitgespro-
ken stonden ‘zijn’ uitverkorenen in 
nederigheid op, daalde af naar de 
voet van de heuvel en verspreidde 
zich over de velden om een hoop-
volle toekomst te verkondigen. 

Ieder, een sfeervolle kersttijd 
toegewenst 

‘op bevel van uw koning, is het vanaf dit moment ten 
strengste verboden om als onderdaan van zijn rijk, ooit 
nog te spreken in het openbaar. Zij die op heterdaad 
worden betrapt, zullen een lange eenzame gevangenisstraf 
te wachten staan in de diepste kerkers van zijn paleis.’

Het verdriet van Golgotha

Troostlied voor wie met kerst alleen is
Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.
Raak niet verloren in herinneringen,
wees toch een beetje wijzer deze keer.
Zing maar van “Stille Nacht” als je kunt zingen,
want stil zal het zijn, die nachten. Zeer.
Zing in jezelf: ‘De witte vlokken zweven’,
terwijl de regen langs de pannen ruist.
Het kind is niet in Bethlehem gebleven:
het is naar Golgotha verhuisd.
Gedenk de dieren op de schalen en de borden,
die zitten meer dan jij in de puree.
Eten is beter dan gegeten worden,
ook in de glans van Lucas 2.
Zeg ‘nee’ als mensen je te eten vragen,
want in een andermans gelukkige gezin
daar is de kerstoom enkel te verdragen
met een uitslaande brand erin.
Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen.

Willem Willink.
1936 - 2003
‘Verzamelde liedjes en gedichten’, 2004.

Ultiem avondje uit
Crown Theaterkaartjes 
onder de kerstboom
aalsmeer - Het marketingteam, on-
der leiding van directeur Peter van 
Eick, is druk doende om Crown The-
ater Aalsmeer nog steeds goed op 
de kaart te zetten. Het jubileumsei-
zoen is naar tevredenheid van start 
gegaan. Een aantal uitverkochte za-
len en spontane reacties van bezoe-
kers is waarvoor zij het doen, samen 
met de zeventig overige vrijwilligers. 
De tweede theaterbrochure is net 
verspreid en daarin staan prachti-
ge producties die aan het einde van 
dit jaar én begin volgend jaar op de 
planken staan. Ook staan er voorde-
lig geprijsde acties in de mooi vorm-
gegeven folder. Wat dacht u van het 
‘Familiepakket’ of ‘Crown Ladies’? 
Bij deze pakketten kunt u vanaf 4 
kaartjes genieten van maar liefst 
15% korting. Ook zijn er verschillen-
de arrangementen te boeken, waar-
onder een dinerarrangement bij res-
taurant Eetze en theatermenu’s bij 
diverse lokale restaurants. “We zit-
ten zeker niet stil en verzinnen in de 
tweewekelijkse meetings gunstige 
aanbiedingen en leuke evenemen-
ten, onder het mom van ‘ieder wat 
wils’. Een ultiem avondje uit is wat 
wij het publiek gunnen.” Aldus een 
van de leden van het enthousiaste 
marketingteam. 

Wintercircus 
Zo staat er deze kerstvakantie nog 
genoeg op het programma: aan-

staande maandag komt het Win-
tercircus van Martin Hanson naar 
Aalsmeer, een circustheater met in-
ternationale topartiesten, prachti-
ge acrobatiek, jongleren, humor en 
dressuur (geen wilde dieren). De 
muzikale omlijsting is van een live 
band en de circusacts zijn geïnte-
greerd in een stoer verhaal waar-
in het decor een actieve rol speelt. 
Dit circus is anders, origineel en 
nieuw. Er wordt drie maal opgetre-
den waarvan een maal een show 
voor blinden en slechtzienden. Een 
ervaring op zich voor deze doel-
groep. En sowieso voor jong en oud. 
Ook spelen de meiden van Raak!, 
bekend van televisie, de familie-
voorstelling ‘de Magische Schoen-
tjes’, waarin Roos, Daan en Sharon 
terechtkomen in een magische 
sprookjeswereld. Een avontuur voor 
de kleintjes vanaf drie jaar. Ook in 
het nieuwe jaar biedt Crown The-
ater Aalsmeer veel diversiteit: Ca-
baret, vrouwenvoorstellingen zoals 
‘Opvliegers’, ‘Chakra’s & Chardon-
nay’ en ‘Nonsens’, muzikale produc-
ties als ‘Chez Brood’ en ‘Love The 
Beatles’ en mooie kindervoorstellin-
gen, zoals ‘Suske & Wiske, de musi-
cal’. Wie kent de personages niet uit 
de stripverhalen? Naast Suske, Wis-
ke, Tante Sidonia, Lambik en Jerom 
is er een grote rol weggelegd voor 
de Ringmeester, die wordt gespeeld 
door musicalicoon Ben Cramer. Cra-
mer speelde vele rollen in grote mu-
sicals en weet ook in deze voorstel-
ling weer een uniek karakter neer te 
zetten. “Het is natuurlijk uniek als je 
met zo’n mooi product aan de slag 
mag, je ziet een strip tot leven ko-
men. Ik kan niet wachten om pu-
bliek te ontvangen en het gelach in 
de zaal te horen”, aldus de zanger 
die in deze musical zingt over een 
clown, een onderwerp wat hem niet 
vreemd is. De speeldata van al bo-
vengenoemde voorstellingen én uit-
gebreide informatie hierover is te 
vinden op de website van het the-
ater: www.crowntheateraalsmeer.nl. 
Tevens werken de marketingteamle-

den aan een up-to-date Facebook-
pagina en hebben zij een Twitter- 
en Instagramaccount. Op deze so-
cial media zijn regelmatig kaartjes 
te winnen of overige acties te vin-
den. Volg hen!

verkooppunten 
Er wordt nog wel eens geklaagd 
over het feit dat niet iedere dag de 
kassa is geopend van het theater. 
Daar kan het Crown Theater helaas 
weinig aan doen. Een uur voor aan-
vang van iedere voorstelling kun-
nen er echter kaartjes worden aan-
geschaft voor álle komende pro-
ducties. Ook kunt u toegangskaar-
ten kopen bij de volgende verkoop-
punten: Espago in de Ophelialaan 
105, Boekhandel Boekhuis in de 
Zijdstraat 12, Primera in Winkelcen-
trum Nieuw Oosteinde op het Pol-
dermeesterplein 5 en De Marskra-
mer in Winkelcentrum Kudelstaart. 
Bovendien: Koop in de decem-
ber feestmaand uw Crown Theater 
kaart(en) bij één van deze verkoop-
punten en ontvang er een cadeau-
verpakking bij! Leuk voor onder de 
kerstboom.
door Miranda Gommans

Koninklijk Toonkunstkoor 
huldigt jubilarissen

boom en Nellie de Geus. Beiden zijn 
druk met allerlei vrijwilligerswerk en 
hobby’s, maar komen toch graag el-
ke dinsdagavond repeteren bij het 
koor. Als dank voor hun trouw over-
handigde voorzitter Cees Stieva hen 
een set gegraveerde glazen en een 
mooi boeket. 
Oud-voorzitter Jan Broere en Mar-
ry Maarse waren dit jaar 40 jaar lid 
van het koor en zij hebben zo onge-
veer alle hoogtepunten in het koor 
meegemaakt. Jan Broere was 18 
jaar voorzitter voor hij de voorzitters-
hamer overdroeg. Tijdens zijn be-
stuursperiode zijn meerdere koor-
reizen gemaakt en heeft het koor 
veel vernieuwingen ondergaan. Er 
is een stichting opgericht, de naam 
is in het nieuwe millennium veran-
derd en er moest een nieuwe diri-
gent komen na het afscheid van Piet 
Kiel jr. Marry Maarse heeft al deze 
zaken ook meegemaakt als koor-
lid. Zij doet veel vrijwilligerswerk in 
het Zorgcentrum Aelsmeer en in de 
Doopsgezinde Kerk. Beide jubilaris-
sen kregen de gouden muzieksleu-
tel van het koor als dank voor hun 
trouw en tevens een boeket.
Gea Rebel, dochter van de beken-
de bakker uit de Zijdstraat, is reeds 
50 jaar lid van het koor. Haar oma 
was trouw lid van Aalsmeers Koor 
en nadat ze een concert had bijge-
woond besloot ze zelf lid te worden. 
De muziek heeft haar stevig in zijn 

aalsmeer - Het is een goede ge-
woonte bij het Koninklijk Toonkunst-
koor om tijdens de laatste repetitie 
van het jaar de jubilarissen te hul-
digen. Dit jaar waren twee leden 25 
jaar lid van het koor, Jenny Eikelen-

greep, want ze is zelfs lid geworden 
van een muziekgroepje, waar ze de 
alt-blokfluit speelt. De gouden mu-
zieksleutel die ze van het koor kreeg 
toen ze 40 jaar lid was is helaas bij 
een inbraak gestolen, maar met een 
cadeaubon van het koor kan ze wel-
licht een andere aanschaffen, hoe-
wel ze bezig was geweest er zelf een 
te maken tijdens de lessen edelsme-
den. Ook zij kreeg een mooi boeket.

erelid
Gerrie Maarse is niet alleen 50 jaar 
lid van het koor, maar zij heeft in 
die periode ook nog 40 jaar een 
bestuursfunctie bekleed. Zij werd 
eerst bibliothecaresse en niet veel 
later de opvolger van A. Keessen jr., 
de man die jarenlang de penning-
meester van het koor was. Gerrie 
is van huis uit een Gelderse, maar 
kwam via een scholenuitwisseling 
in Aalsmeer terecht. Na haar huwe-
lijk met Allie nam haar schoonmoe-
der haar mee naar het koor, waar ze 
zich enorm thuis voelde en veel ver-
schillende taken vervulde naast het 
penningmeesterschap, zoals corsa-
ges maken voor uitvoeringen, koor-
reizen organiseren en sociale con-
tacten onderhouden. Het bestuur 
heeft in haar gouden muzieksleutel 
een briljantje laten zetten. Voor al 
haar werk voor het koor besloot het 
bestuur aan de leden voor te stel-
len om Gerrie tot erelid te benoe-
men en de leden lieten met een da-
verend applaus weten daar mee in 
te stemmen. De voorzitter overhan-
digde daarna een oorkonde aan de 
overdonderde jubilaris, die zich zeer 
vereerd voelde.
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Dinsdag in de Proosdijhal
VZOD houdt vriendjes- 
en vriendinnetjesdag
Kudelstaart - Op dinsdag 29 de-
cember organiseert korfbalvereni-
ging VZOD een vriendjes- en vrien-
dinnetjesmiddag. Het is van 14.00 
tot ongeveer 15.30 uur en alle kin-
deren van 6 tot 13 jaar zijn welkom 
in de Proosdijhal in Kudelstaart. Het 
wordt een leuke middag met spelle-

tjes en wedstrijdjes. 
Neem ook vriendjes en vriendinne-
tjes mee! En ook al is het in korf-
bal-stijl, je hoeft geen korfballer te 
zijn om mee te doen! Vergeet niet je 
sportschoenen en sportkleding mee 
te nemen. Voor vragen: mail naar 
werving@vzod.nl.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De eerstvolgende 
speelmiddag van de OVAK is op 
woensdag 6 januari vanaf 14.00 uur 
in het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat. Het klaverjassen op 16 de-
cember is gewonnen door Engeltje 
Jongkind met 5703 punten, gevolgd 
door Martin van Stijn met 5348 pun-
ten, Thea Reuling met 5033 punten 
en Wim Reuling met 4979 punten.

Klaverjaswinst 
Nel en Henny

Aalsmeer - Het koppelklaverjassen 
op vrijdag 18 december bij buurt-
vereniging Hornmeer is gewonnen 
door Nel Piller en Henny Moleman 

Josine Verburg goed voor de helft van de doelpunten.

Zaalkorfbalcompetitie
Nuttige overwinning VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag mocht VZOD/FIQAS op bezoek 
bij het op de vierde plaats staande 
ZKC’31 uit Zaandam. Dit affiche is 
altijd goed voor spannende wed-
strijden, zo werd de wedstrijd op het 
veld, drie maanden geleden, met 1 
punt verschil door de Kudelstaart-
se korfballers verloren. Er was dus 
nog iets recht te zetten. Met Jes-
sica Zijerveld voor de geblesseer-
de Hanna Viet werd aan het be-
gin van de wedstrijd direct duide-
lijk dat VZOD dit ook van plan was. 
In tegenstelling tot sommige ande-
re wedstrijden begonnen de bezoe-
kers fel en geconcentreerd aan de 
wedstrijd. De thuisploeg wist ech-
ter, gesteund door een fanatiek en 
luidruchtig publiek, als eerste de 
korf te vinden. Daarna was het al-
leen VZOD wat de klok sloeg, er 
werd scherp verdedigd en aanval-
lend lag het tempo hoog. ZKC had 
het vizier nog niet scherp gesteld en 
schoot dus onzuiver. Na 12 minuten 
stond er, via doelpunten van onder 
andere Josine Verburg en aanvoer-
ster Dineke de Boer een 1-5 stand 
op het scorebord. Het gat was ge-
slagen. ZKC kwam langzaam wat 
beter in de wedstrijd, en wist via het 
benutten van twee korte kansjes 
onder de korf het verschil weer op 
twee punten te brengen. Het moet 
gezegd dat de Kudelstaartse bezoe-
kers in deze fase van de wedstrijd 
het geluk wel aan hun zijde hadden. 
Regelmatig draaide de bal uit de 
korf bij de thuisploeg. Zes minuten 
voor de rust liep een heer van ZKC 
een enkelblessure op. Hij werd in 
het veld verzorgd, toen koeling niet 
voldoende bleek om verder te kun-
nen spelen werd zijn enkel van tape 
voorzien wat zorgde voor een minu-
ten lang oponthoud. Bij VZOD was 
er sprake van enige irritatie, waar-
om niet doorspelen met een heer 

minder of wisselen en de verzorging 
buiten de lijnen laten plaatsvinden? 
Toen het spel weer werd hervat was 
het Bart Verheul die direct het eni-
ge juiste antwoord gaf want hij ver-
zilverde de terecht toegekende vrije 
bal: 4-7. De ruststand werd door Di-
neke de Boer bepaald op 4-8 omdat 
zij een moment van onoplettend-
heid van haar tegenstandster via 
een doorloopbal wist af te straffen.
Direct na de rust was het Josi-
ne Verburg die wegtrok bij de korf 
en voor het eerst deze wedstrijd de 
marge op vijf bracht. VZOD/FIQAS 
zette verdedigend veel druk en ver-
dedigde vaak tot de middellijn. Het 
moet gezegd dat het thuis publiek 
de bui toen al zag hangen en aan-
zienlijk minder volume produceer-
de als aan het begin van de wed-
strijd. De tweede helft was een ge-
lijk opgaande strijd waarbij er om en 
om door beide ploegen gescoord 
werd. Het verschil werd niet kleiner 
dan drie doelpunten. Halverwege de 
tweede helft zette coach Frits Vis-
ser de snelle Wouter Vermeulen in 
voor de enigszins tegenvallende Eric 
Spaargaren. VZOD speelde de wed-
strijd gecontroleerd uit met een 12-
16 eindstand tot gevolg. “Deze te-
rechte overwinning is het resultaat 
van een sterk collectief. Na het zure 
verlies tegen ZKC op het veld doet 
dit erg goed. Vertrouwen in eigen 
kunnen stijgt” aldus een tevreden 
coach Frits Visser. 

Het gevolg van deze overwinning is 
dat VZOD nu op een gedeelde vier-
de plaats staat, in deze poule waarin 
de onderlinge verschillen klein zijn. 
Nu kunnen de korfballers eerst ge-
nieten van de kerstdagen want de 
volgende wedstrijd is op 9 januari, 
thuis in de eigen Proosdijhal tegen 
het eveneens op de vierde plaats 
staande Velocitas.

Besparing van 1,4 procent
Aalsmeer op 9e plaats in 
landelijke Energy Battle
Aalsmeer - Het tweede team van 
de gemeente Aalsmeer heeft 14,4 
procent energie bespaard met de 
Energy Battle. En met dit resultaat 
is Aalsmeer gestegen naar de ne-
gende plaats in de landelijke ener-
giebesparingswedstrijd: De Ener-
gy Battle. Na de Klimaattop in Parijs 
ligt energie en daarmee CO2 bespa-
ren op het puntje van ieders tong. 
De deelnemers van de Energy Battle 
zijn hier de laatste vier weken hard 
mee aan de slag gegaan. In totaal 
hebben 150 gezinnen in vier we-
ken tijd 16 procent elektriciteit be-
spaard.
Het tweede team van de gemeente 
Aalsmeer bestond uit een groep be-
woners die onlangs energiebespa-

rende maatregelen aan hun woning 
hadden laten uitvoeren met de Blok 
voor Blok regeling van Stichting Si-
energie. Inmiddels hebben zij het 
stokje doorgegeven aan het Wellant 
College. Het Wellant college gaat als 
derde en laatste team nu vier weken 
lang proberen om Aalsmeer nog ho-
ger te laten eindigen. Op 5 februari, 
de Warmetruiendag, wordt bekend 
gemaakt welke gemeente met haar 
drie teams de grootste gemiddelde 
besparing heeft gerealiseerd. In to-
taal doen 18 gemeentes mee met in 
totaal 54 teams. Kijk voor meer in-
formatie op de website: www.kli-
maatverbondenergybattle.nl. of op 
www.sienergie.nl voor uw eigen be-
spaartips.

Winkelcentrum Kudelstaart
Finale actie Bon in de Ton
Kudelstaart - De laatste trekking 
van actie ‘Bon in de Ton’ in win-
kelcentrum Kudelstaart heeft zon-
dag 20 december plaats gevonden. 
Weer twaalf winnaars blij gemaakt 
met cadeaus. Twee bezoekers zijn 
getrakteerd op een rijkelijk gevul-
de winkelwagen van Albert Heijn 
en tien deelnemers op een door de 

winkeliers geschonken prijs, waar-
onder een rollade, een pakket van 
de bakker, een geurtje van de dro-
gist en een drankje van de slijter. Al-
tijd welkom zo met de feestdagen!
Volgens Will van Lammeren en An-
dré Alders was de actie weer een 
geslaagd gebeuren. Volgend jaar 
zeker weer ‘Bon in de Ton’.

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbalwedstrijd tegen DIOS
FC Aalsmeer zondag wint 
na rommelige wedstrijd
Aalsmeer - FC Aalsmeer—DIOS.
Na 1 minuut stilte voor de overleden 
Marja Stieva, één van de steunpila-
ren van RKAV, begon zondag 20 de-
cember de zeer rommelige wedstrijd 
FC Aalsmeer tegen DIOS. Er liepen 
voor de rust twaalf FC Aalsmeerders 
in het veld, tenminste aan de outfit 
te zien tenminste. De scheidsrech-
ter was totaal niet te onderscheiden 
van de FC Aalsmeerders, wat nog-
al wat irritatie opleverde van beide 
kanten. FC Aalsmeer verzuimde in 
de eerste helft afstand te nemen van 
DIOS en dat kostte het team haast 
toch nog de overwinning. Het man-
co bij de thuisclub was dat men to-
taal niet beschikte over een afma-
ker, een spits die het in zich heeft 
om de aanvallen af te maken. En dat 
miste FC Aalsmeer ook deze wed-
strijd weer. Men probeerde het wel, 
maar het rendement was er niet, 
jammer genoeg. Het was Elia El Ha-
gji die al vroeg in de wedstrijd ge-
wisseld werd voor Bewar Kasmim. 
Het spelsysteem was 4-4-2, maar 
dat kwam niet uit de verf. In de eer-
ste helft kwam het meeste gevaar 
van Damian Veldman, maar zoals al 
eerder vermeld het resultaat was ni-
hil. Ook Lennart Eberharter kwam 
niet uit de verf, zijn aanvallend ver-
mogen werd node gemist. In de vier 
en veertigste minuut was het einde-
lijk raak. Barry Springintveld verras-
te de doelman van DIOS, Mark de 
Kooker, met een listig ingescho-
ten bal in de verste hoek: 1-0. Dik 
en dik verdiend. De tweede helft 
gaf een zeer rommellig spelbeeld te 
zien, van beide kanten. DIOS rook 
dat er meer in zat en de dreiging op 
een gelijkspel kwam meer en meer 
in zicht. De klapper kwam in de ze-
ventigste minuut. Grote fouten in de 
verdediging gingen hier aan voor-

af. Het was DIOS speler Ab Arba-
can die met een hard schot doel-
man Jeremaih Veldman kansloos 
liet. Scheidrechter Graper zag hier 
een geldig doelpunt in en wees naar 
het midden: 1-1? Hij liet assistent-
scheidsrechter Van de Hoorn, die 
met zijn vlag omhoog stond, voor 
wat hij was. FC Aalsmeer nam dat 
niet en na enige protesten ging hij 
alsnog naar Van de Hoorn. Na goed 
verweer van de lijnsman werd het 
doelpunt alsnog afgekeurd. Toen 
had je de poppen aan het dansen. 
Verwensingen werden geuit aan het 
adres van de scheidsrechter, die 
trok het zich aan en laste enige mi-
nuten rust in om af te koelen. Na 10 
minuten werd het spel hervat. Het 
laatste kwartier, dat met veel moeite 
werd uitgespeeld, bracht geen ver-
andering in de stand: 1-0 Winst voor 
FC Aalsmeer zondag.
Dit was gelijk de laatste wedstrijd 
op het Aalsmeer complex aan de 
Dreef. FC Aalsmeer begint op 24 ja-
nuari met een thuiswedstrijd tegen 
Germaan/De Eland ASC in de Beet-
hovenlaan.
Theo Nagtegaal

Keiharde kerst en uitbuiken
Burgemeester kruipt achter 
microfoon bij de radio
Aalsmeer - Radio Aalsmeer was 
de laatste tijd al behoorlijk in kerst-
sfeer, maar ook tijdens de feestda-
gen kunt u gerust de radio aanzet-
ten! Diverse programmamakers zul-
len een extra uitzending verzorgen. 
Bekijk www.radioaalsmeer.nl voor 
de exacte programmering. Ook de 
reguliere programma’s doen de ko-
mende week weer een vertrouwde 
duit in het kerstzakje. Burgemees-
ter Jeroen Nobel is te gast in Hal-
te Zwarteweg, Keiharde Kerstmu-
ziek in ’t Marjolijstje en uitbuiken 
in het Weekend Magazine. ‘Door de 
Mangel’ ontvangt de Amsterdamse 
Aalsmeerder Frank van Klingeren.

Burgemeester Nobel
Donderdag 24 december is om 
18.00 uur in ‘Halte Zwarteweg’ een 
exclusief interview te beluisteren 
met Jeroen Nobel, waarnemend 
burgemeester van Aalsmeer. No-
bel zal antwoord geven op vragen 
als ‘Waarom bent u de politiek inge-
gaan?’, ‘Wat was de opdracht die u 
meekreeg van de commissaris van 
de koning? en ‘Hoe is de kanteling 
van de AWBZ naar de WMO verlo-
pen in de gemeente?’ Verder wordt 
er ook gesproken over zijn verdere 
politieke ambities. Tevens in de uit-
zending Rinus Zuidervaart met zijn 
column en kerstmuziek van toen en 
nu. 

Keiharde Kerst in ’t Marjolijstje’
Marjolein Hermans praat elke zon-
dagavond een door haar zelf samen-
gestelde lijst van alternatieve mu-
ziek aan elkaar. Zondag 27 decem-
ber om 23:00 stelt zij de avond in het 
teken van alternatieve kerstmuziek. 
Marjolein presenteert u kerstmuziek 
uit het genre ‘rock’. Speciale kerst-
hits van fameuze rockformaties als 
ACDC, Guns ’n Roses en Alice Coo-
per passeren de revue.

Uitbuik ‘Weekend Magazine’
De gourmetlucht zit nog in de gor-
dijnen en de restjes van het kerst-

diner worden opgewarmd om op te 
eten: het is ‘Derde Kerstdag’. Op de 
achtergrond kunt u Radio Aalsmeer 
aanzetten, want dan verblijden pre-
sentatoren Kim Maarse en Eric 
Spaargaren u met een heuse ‘Uit-
buikshow’. Na Kerst is de Laatste 
Werkdag het volgende evenement. 
Kim en Eric behandelen alle uit-
gaansmogelijkheden op de laatste 
werkdag woensdag 30 december. 
Ze bellen alle horeca met de vraag: 
“Wat is er bij jullie te doen?”. Verder 
aandacht voor de Stem van de Bok 
en een (sportieve) terugblik met de 
plaatselijke eerste teams. Een bom-
vol en gezellig Weekend Magazine 
op zondag 27 december van 14.00 
tot 17.00 uur.

Amsterdamse Aalsmeerder 
De wekelijkse talkshow op Ra-
dio Aalsmeer heet ‘Door de Man-
gel’. Wekelijks is er een Aalsmeerder 
of Kudelstaarter te gast die wordt 
doorgezaagd over zijn of haar leven. 
Afgelopen week nam de Aalsmeer-
se wereldreiziger en schrijfster Ka-
telijn Berghoef plaats achter de mi-
crofoon. Zij heeft voor diverse hulp-
verleningsinstanties gewerkt in lan-
den als Honduras, Siera Leone en 
Kosovo. Momenteel doet zij ech-
ter niet meer van de ‘spannende 
dingen’ en heeft haar rust gewon-
den in haar ouderlijke huis in de 
Wilgenlaan. Natuurlijk heeft Kate-
lijn een nieuwe gast uitgenodigd 
voor de laatste uitzending van 2015. 
Maandag 28 december zal tussen 
19.00 en 20.00 uur Frank van Klin-
geren, een ras echte Amsterdam-
mer en muziekmens, gemangeld 
worden. Berghoef wil graag weten 
hoe het hem is gelukt een voet tus-
sen de deur te krijgen in Aalsmeer. 
Radio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel en 
via de livestream op de website: ra-
dioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Geen voortzetting huidige groep
Dock aan de slag met nieuw 
team jongerenwerkers
Aalsmeer - In de brief van 12 no-
vember over de inkoop van het jon-
gerenwerk heeft het college de ge-
meenteraad geïnformeerd over de 
uitkomst van de aanbestedingspro-
cedure. Dock wordt vanaf 1 janua-
ri de nieuwe aanbieder van het jon-
gerenwerk in Aalsmeer en Kudel-
staart. In het programma van ei-
sen was opgenomen dat de winnaar 
van deze aanbesteding de verplich-
ting had de huidige jongerenwer-
kers en beheerder over te nemen, 
mits zij datzelf ook willen. De huidi-
ge jongerenwerkers hadden te ken-
nen gegeven in gesprek te willen-
gaan met Dock over het voortzetten 
van hun werkzaamheden. De ge-
sprekken hebben inmiddels plaats-
gevonden. Helaas is nu geconsta-

teerd dat Dock en de huidige jon-
gerenwerkers en beheerder er om 
uiteenlopende redenen zakelijk 
niet uitgekomen zijn. Het gevolg is 
dat Dock per 1 januari met een ge-
heel nieuw team jongerenwerkers 
zal gaan starten. De gesprekken 
over de overdracht van werkzaam-
heden zijn gestart en worden in de 
komende weken voortgezet. Daar-
bij onderzoekt Dock tevens de mo-
gelijkheid om een geleidelijke over-
gang te realiseren. Onderdeel van 
deze overdracht zijn de gesprek-
ken met jongeren uit Kudelstaart en 
Aalsmeer Oost waar de huidige pro-
fessionals, Dock en vertegenwoor-
digers van de gemeente aanwezig 
zijn om een soepele overdracht te 
bewerkstelligen.

Oplossing zoeken exploitatietekort
Subsidieverzoek N201 
vooralsnog afgekeurd
Aalsmeer - De Stichting Cultureel 
Jongerencentrum Aalsmeer (CJA) 
oftewel het jongerencentrum N201 
heeft in oktober een subsidiever-
zoek voor het jaar 2016 ingediend 
om haar verwachte exploitatietekort 
van 51.280 euro te dekken. Het be-
stuur van CJA heeft ervoor gekozen 
om een cultureel centrum te blij-
ven en ziet geen ruimte en moge-
lijkheden om op een bredere wijze 
een bijdrage te kunnen leveren aan 
de doelstellingen die zijn geformu-
leerd in het preventieve jeugd– en 
gezinsbeleid van de gemeente. Het 
bestuur van CJA stelt de N201 wel 
graag beschikbaar voor de inloop 
van jongeren- en tienerdisco’s in 
het kader van alcohol– en drugspre-
ventie. Dit deel van het subsidiever-
zoek ten bedrage van 26.000 euro 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders derhalve geho-
noreerd. De nieuwe uitvoerder van 
het jongerenwerk heeft daarbij de 
opdracht gekregen om de inloop 
professioneel te ondersteunen. Het 
college heeft, in lijn met de door de 
raad in 2012 genomen besluiten om 
jongerencentrum N201 financieel 
op eigen benen te laten staan, be-
sloten om het resterende bedrag-
van 25.280 euro voor 2016 voorals-
nog niet te subsidiëren. De stichting 
CJA is immers in 2013 verzelfstan-
digd met een overbruggingskrediet 
van 75.000 euro en de afspraak fi-
nancieel zelfstandig verder te draai-
en. Desondanks had het bestuur 
van CJA in 2014 en 2015 nog steeds 

een exploitatietekort. De gemeen-
te heeft dat, mede gezien de histo-
rie en waardering voor de culture-
le functie, in de afgelopen twee jaar 
steeds aangevuld. In 2015 zijn diver-
se gesprekken met het bestuur van 
N201 gevoerd over hun toekomsti-
ge rol in Aalsmeer en het terugke-
rende exploitatietekort. De gemeen-
te heeft suggesties aangedragen 
voor verbetering van de structurele 
exploitatie. Het bestuur van N201 is 
gewezen op de diverse mogelijkhe-
den die het preventieve jeugd– en 
gezinsbeleid bieden, de mogelijk-
heid van aanvullende fondsenwer-
ving alsmede de mogelijkheid om te 
bezuinigen op hun exploitatie.
Het bestuur van de stichting CJA 
heeft ervoor gekozen een culturele 
rol te willen vervullen in Aalsmeer. 
Het bestuur legt daarbij het accent 
op onder andere talentontwikkeling 
in de muziek, optredens van bands 
en het bieden van oefenruimten. 
Voor subsidies kan het bestuur van 
CJA mogelijk een beroep doen op 
het cultuurbudget. Het vrij beschik-
bare budget voor culturele activitei-
ten en cultuureducatie is echter be-
perkt van omvang en niet voldoende 
om het resterende (structurele) ex-
ploitatietekort op te lossen. Het col-
lege van B&W gaat nu met het be-
stuur van de stichting CJA in over-
leg treden over de nu ontstane situ-
atie en de maatregelen die het be-
stuur van de stichting CJA gaat ne-
men om te komen tot een structu-
reel gezonde begroting. 

met 5172 punten, gevolgd door Wim 
Springintveld en Paul Schouten met 
5065 punten en Pia Hansen en Miep 
Wolf met 5032 punten. De poedel-
prijs was voor het koppel Martien en 
Nel van Stijn met 3662 punten. De 
eerstvolgende kaartavond is op vrij-
dag 8 januari vanaf 20.00 uur in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
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De winnaars van de kerstverschieting, van links naar rechts: Wout Ouwens, 
Frans Schreuder en Brandon Vijzelaar. 

Handboogschieten
Kerstwedstrijd bij Target
Kudelstaart - Zoals gebruikelijk 
was er ook dit jaar een kerstver-
schieting bij Handboogvereniging 
Target op de clubavond van 17 de-
cember. Veelal wordt deze ‘funwed-
strijd’ georganiseerd door één van 
de leden en deze keer was Peter 
Bouwmeester de organisator. Peter 
had blazoenen gemaakt met diverse 
kerstmotieven waarop de schutters 
hun kunsten konden vertonen. Deze 
motieven hadden allen punten naar 
moeilijkheidsgraad. In plaats van de 
gebruikelijke bekers of vaantjes wa-
ren er aangepaste prijzen voor de 
winnaars in de vorm van chocola of 
kerstkoekjes. 
Enkele van deze prijzen hebben 
het thuisfront niet bereikt en wer-
den reeds in de kantine geconsu-
meerd. Na de Sinterklaasverschie-
ting van vorige week blijkt maar 
eens te meer de toegevoegde waar-
de van dit soort wedstrijden, voor 
de leden onderling een leuke ma-
nier om hun sport te beoefenen. Bij 

de traditionele boog was Wout Ou-
wens de beste. Wout is pas begon-
nen bij HBV Target en weet zich in 
de wedstrijden al aardig te mani-
festeren. Bij de recurve-klasse werd 
Frans Schreuder de beste en in de 
compound-klasse kon Brandon Vij-
zelaar deze wedstrijd op zijn palma-
res bijschrijven. Handboogschieten 
bij HBV Target is een sport die ge-
schikt is voor jonge mensen die op 
weg zijn naar hun 12e verjaardag, 
maar ook voor volwassenen is het 
leuk om te doen. 
Handboogsporten bij HBV Target is 
meer dan alleen maar schieten, het 
is een gezellige groep die ervoor 
zorgt dat HBV Target een vereniging 
is waar men bereid is om voor elkaar 
de handen uit de mouwen te steken. 
Interesse? Kom gerust langs om een 
kijkje te nemen op de clubavonden 
op dinsdag en donderdag in het ei-
gen onderkomen aan de Wim Kand-
reef of kijk op de vernieuwde websi-
te: www.hbvtarget.nl

Kaartmarathon 
bij Oostend

Aalsmeer - De jaarlijks terugke-
rende Nieuwjaarsmarathon wordt 
weer gehouden bij buurtvereniging 
Oostend en wel op zaterdag 9 janu-
ari in buurthuis ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. De aanvang is 
14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. 
Het bestuur van de buurtvereni-
ging hoopt dat kaartliefhebbers zich 
massaal opgeven voor deze bijzon-
dere dag, die duurt tot 20.00 uur. Ui-
teraard met tussenpauze, waar een 
versnapering of drankje gebruikt 
kan worden. De kosten bedragen 
12,50 euro per persoon, in deze prijs 
zijn koffie of thee (maximaal 2) en 
broodjes inbegrepen. Opgeven kan 
bij Maarten van der Vaart via 06-
28254726 of per mail: vaart@hetnet.
nl tot uiterlijk 7 januari. Het is ove-
rigens geen koppelklaverjassen en 
vol is vol!

Kaartmiddag 
voor ouderen

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
lenden zijn welkom. Op donderdag 
17 december is het kaarten gewon-
nen door Gerrit van der Geest met 
5675 punten, op twee is Marry Ak-
se geëindigd met 4986 en op drie 
Bets Romkema met 4950 punten. Bij 
het jokeren was deze week Gerard 
de Wit de beste met 17 punten, ge-
volgd door Hennie de Wit met 327 
punten en Trudy Knol met 162 pun-
ten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297 340776

Duikteam Thamen sluit af 
met traditionele zeskamp
Aalsmeer - Het (jubileum) jaar zit 
er op voor Duikteam Thamen en 
werd afgesloten met de welbekende 
Nacht van Thamen. Dit is een soort 
zeskamp met spellen in en onder 
water. Bij elk spel zitten één of twee 
juryleden. De avond wordt door een 
spelleider aan elkaar gepraat die 
tevens de tijd bewaakt. Voor de-
ze gelegenheid had hij een pers-
lucht aangedreven tweetonige mist-
hoorn van stal gehaald, een mach-
tig instrument dat zelfs onder water 
goed te horen was. Een week eerder 
was er al wat trainingswerk gedaan 
voor de diverse spellen, maar zoals 
altijd is het afwachten welke spellen 
er echt gespeeld gaan worden. De-
ze keer moeren draaien (onder wa-
ter), met emmers beton onder wa-
ter lopen en zo veel mogelijk meters 
maken, bekertjes zwemmen, zo veel 
mogelijk bekers water naar de over-
kant zwemmen en geen 6 gooien 
wand dan gaat de maatbeker weer 
leeg, een bal door de koker duwen, 
pvc figuren maken onder water en 
de welbekende thamen puzzel ma-
ken, onder water natuurlijk. De puz-
zel (thamen logo) was toch wat las-
tiger dan gebruikelijk, de tekst ‘Uit-
hoorn’ is deze zomer weggepoetst 

en vervangen door een (wat afwij-
kende) blauwe kleur. Veel teams 
bleken niet in staat de puzzel bin-
nen de drie minuten op te lossen, 
maar compenseerde dat met winst 
bij andere spelonderdelen. Het was 
een gezellige drukbezochte avond 
waarbij veel leden aanwezig waren, 
als deelnemer, jury of als supporter. 
De winnaars waren Edwin met twee 
nieuwe leden, Peter en Rob, die voor 
het eerst deze spelletjesavond mee-
maakte, knap gedaan!

Oudjaarsduik
Op oudejaarsdag heeft Duikteam 
Thamen haar jaarlijkse oudjaars-
duik om 12.30 uur bij zandeiland 4 
in Vinkeveen. Een ieder die het leuk 
vind is welkom om te komen kijken. 
Duikteam Thamen, opgericht op 1 
oktober 1975, is een actieve vereni-
ging die naast het wekelijks duiken 
op dinsdagavond en zondagoch-
tend, ook nog diverse andere acti-
viteiten, waaronder opleidingen, or-
ganiseert en assisteert bij activitei-
ten in zwembad de Waterlelie. Ie-
dere donderdagavond wordt er ge-
traind in zwembad De Waterlelie 
aan de Dreef van 21.30 tot 22.30 uur. 
Info: www.thamen-diving.nl

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels op de woens-

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Danny en Bak winnen finale
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de achtste speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. De darters had-
den er met de aanstaande (dartslo-
ze) ‘feestdagen’ extra zin in. Met 48 
deelnemers was het Dorpshuis dan 
ook zeer goed gevuld. Het was de 
hoogste opkomst dit seizoen. Ove-
rigens leken in het Dorpshuis de 
feestdagen al begonnen met een 
haardvuur in de hoek en diverse 
prachtige kerstdecoraties. Op Ro-
nald Baars had deze gezellige kerst-
sfeer een stimulerend effect. In de 
poule wist hij, in samenwerking met 
William Hunitetu, Erik Jan Geelker-
ken naar de B ronde (het derde en 
vierde niveau) te sturen. Vervol-
gens won Ronald in de tussenronde 
ook nog eens knap van Christopher 
Brouwer. Dit was een prima pres-
tatie van Ronald, want Erik Jan en 
Christopher wonnen dit seizoen al 
een speelavond. Helaas voor Ronald 
verloor hij vervolgens in de ‘hoofd-
ronde’ van Tjitte Miedema. More-
no Blom, William Hunitetu, Ilona van 
Emden en Remco Maarse bereik-
ten wel allen de kwartfinales. Tjitte 
strandde uiteindelijk pas in de hal-
ve finale, net als Nick Dekker. De 
finale ging tussen Danny Zorn en 
Kilian Broeren. Het was voor Kili-
an alweer de derde finale dit sei-
zoen. Beide finales wist hij te win-
nen, maar dat was op het derde ni-
veau. Wel won Kilian in het verleden 
al twee keer de ‘hoofdronde’. Dan-

ny was echter de favoriet. Hij won 
dit seizoen al een speelavond en 
in totaal maar liefst 22 keer. Dan-
ny maakte zijn favorietenrol hele-
maal waar, en kwam wat betreft het 
aantal speelavond overwinningen 
op gelijke hoogte met Bak. Bak liet 
deze avond ook nog van zich spre-
ken door het tweede niveau te win-
nen. Danny sloeg deze avond een 
dubbelslag, want hij had met een fi-
nish van 120 de Hoogste Uitgooi van 
de avond. Direct na de aanstaande 
feestdagen kunnen de darters weer 
terecht bij de Poel’s Eye, want vol-
gende week zaterdag 2 januari is de 
Kudelstaart Open in het Dorpshuis. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. Op de web-
site www.poelseye.nl is allerlei infor-
matie terug te vinden.

Jochem van Zanten na een 
loodzware finale afvalrace: 
Eerste! plaats minioren 5 & 6

Zwemwedstrijd Haags Goud
Jochem ruimschoots eerste 
in loodzware afvalrace
Aalsmeer - Zaterdag 19 decem-
ber reisden elf Oceanus zwemmers 
af naar het Hofbad in Den Haag 
om daar deel te nemen aan Haags 
Goud. Een wedstrijd die om 9.00 uur 
begon met 50 meter vrije slag. Voor 
Oceanus kwamen Madelief Bles-
graaf, Rachelle de Meij, Nina Bel-
laart, Femme Bol, Danique Panne-
koek, Naomi Visser en Anouk Hil-
gers aan de start waarbij er vijf per-
soonlijke records werden gezwom-
men. Bij de heren Jochem van Zan-
ten en Luuk Scheuer voor Ocea-
nus op de starlijst. Luuk dook met 
zijn super race onder de magische 
30 seconde grens met 29,81. Ebba 
Vonk en Loek Boerlage debuteerden 
op de 200 meter rugslag. De keer-
punten gingen bij beide moeizaam 
en helaas liep Ebba tegen een dis-
kwalificatie aan. Loek volbracht zijn 
race in 3.13,81. Het was niet de race 
waar Rachelle op gehoopt had bij 
de 100 meter schoolslag, het wil-
de maar niet lukken. De 50 meter 
vlinderslag leverde Danique, Fem-
me, Naomi en Luuk persoonlijke re-
cords op, vol gas vlinderde ze door 
het water heen. Bij de 100 meter 
vrije slag ging Anouk de tweede 50 
meter net niet hard genoeg om on-
der de inschrijftijd te zwemmen. Ni-
na en Madelief hadden er zin in op 

de 50 meter rug. Madelief was heel 
snel weg en wist er 3 seconde vanaf 
te zwemmen. Nina ging er ook hele-
maal voor en haar tijd van 42,00 was 
een mooie tijdsverbetering van 2,60 
seconde. Jochem maakte zich voor-
al druk dat hij de jongste in de se-
rie was. Hij heeft alles gegeven wat 
hij in zich had en mocht genoegen 
nemen met 38,33. De sfeer zat su-
per in de ploeg, er werd volop aan-
gemoedigd of men zat heerlijk met 
elkaar op de tribune. Ebba, heel ge-
spannen voor de 200 meter school, 
stond wiebelende achter het blok. 
Ze volbracht deze, voor haar nieu-
we, afstand in 3.35,79. Ook Loek de-
buteerde op deze afstand en zijn 
keerpunten waren op het rand-
je van goedgekeurd. Femme werd 
bij de 100 meter wisselslag omge-
doopt tot flitsende femme. Het tem-
po zat er flink in en resulteerde in 
een pracht van een tijdsverbete-
ring. Wederom Jochem al jongste 
bij de 100 meter wisselslag. Tussen 
die grote jongens en hij zwom hier 
ietwat onrustig door. Hij finishte bo-
ven de tijd. De meiden Naomi, Ni-
na en Danique scherpten de 50 me-
ter schoolslag tijden lekker aan en 
na de 100 meter rugslag van Anouk 
was het tijd voor de afvalrace finales 
over 50 meter, waarbij de slag werd 

bepaald door een drukknop. Ebba, 
Jochem en Anouk hadden zich ge-
plaatste voor de finales, Luuk stond 
eerste reserve en helaas viel er bij 
hem niemand af. Ebba beet het 
spits af en wat was het spannend. 
Ebba heeft het vijf van de zes ron-
des volgehouden voordat ze afviel 
en op de derde plaats eindigde. Jo-
chem kreeg de vlinderslag, school-
slag en borstcrawl te verwerken. En 
toen schoot de kramp in zijn be-
nen, hij werd door een official vak-
kundig geholpen. De finale afstand 
werd rugslag. Jochem’s speciali-
teit. Uit volle borst hebben de Ocea-
nus zwemmers hem aangemoe-
digd en met succes: hij werd ruim-
schoots eerste! Compleet gesloopt, 
maar wat een klasse. Anouk hoop-
te alleen maar dat het geen school-
slag zou gaan worden omdat ze de-
ze slag niet goed beheerst, maar het 
werd echter wel direct schoolslag. 
Na ronde één lag ze er inderdaad 
uit. Het was een lange dag, maar 
de moeite waard. Er is geweldig ge-
presteerd door alle zwemmers.

Nieuwe spelers welkom bij 
Vrouwen Badmintonclub
Kudelstaart - Vrouwen Badminton-
club Slagvaardig heeft nu kerstva-
kantie en speelt dus niet op 24 en 
31 december. Er wordt weer ge-
speeld vanaf donderdag 7 janua-
ri in de Proosdijhal. Er kunnen nog 
steeds nieuwe spelers bijkomen. 

Kom twee keer proefspelen op don-
derdagmorgen vanaf 10.00 uur. Er 
wordt vriendschappelijk gespeeld 
tot 11.30 uur. Voor inlichtingen over 
Vrouwen Badmintonclub Slagvaar-
dig kan contact opgenomen worden 
met 0297-326564 of 321509.

Eerste prijs bingo-sjoelen 
de luxe voor Klaas
Aalsmeer - De laatste sjoelavond 
is dit jaar op donderdag 17 decem-
ber vanaf 20.00 uur gehouden in het 
Dorpshuis. Er werd bingo-sjoelen de 
luxe gespeeld, een gezellige avond 
met enkele leuke prijzen. Verder was 
er voor iedereen een leuke kerstat-
tentie. Klaas van Leeuwen won de 
eerste prijs, een mooi kerststuk, om-
dat hij als enige in acht keer bingo 
had. Een aantal sjoelers van Sjoel-
club Aalsmeer deed zaterdag 19 de-
cember nog mee aan het Piet Kant-
toernooi in Zaanstad. In de Hoofd-
klasse werd Kees Kuypers zesde, 
Marja Springin’tVeld werd derde in 

de A-Klasse. Theo van Leijden legde 
beslag op de achtste plaats. In de B-
Klasse eindigde Wijnand Springin’t-
Veld op de vierde plek, vlak voor 
Sjaak Siebeling, die vijfde werd.

NK Regio West
De wedstrijdsjoelers maken zich in-
tussen op voor de voorrondes voor 
het NK Regio West begint op zater-
dag 2 januari in Heemskerk. De eer-
ste competitieavond in het nieuwe 
jaar is op donderdag 7 januari. Voor 
informatie en uitslagen: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl of bel met Mirjam 
van den Berg via 0297-347439.

Hoog niveau tijdens het NK 
Beach kwalificatietoernooi
Aalsmeer - Afgelopen zondag 20 
december vond het kwalificatietoer-
nooi plaats voor het NK Beach In-
door in januari. Hier streden 16 he-
renteams en 16 damesteams om 
vier felbegeerde tickets, per gender, 
voor het hoofdtoernooi op 2 en 3 ja-
nuari. De dag begon om 10.30 uur 
bij de heren met de eerste wedstrijd 
tussen beachteam van der Ham en 
Van den Outenaar en Heida en Jon-
geneel. Het was een lange en slo-
pende dag voor alle spelers. Van der 
Ham en Van den Outenaar speelden 
hun laatste wedstrijd om 19.00 uur, 
wonnen deze, en plaatsten zich voor 
het Nederlands Kampioenschap. 
Andere herenteams die een ticket 
hebben weten te bemachtigen zijn 
Ten Brinke en Hoeksma, Daalme-
ijer en Spil en Blom en Van Steenis. 
De wedstrijden werden over de hele 
dag op hoog niveau gespeeld. Blom 
en Van Steenis moesten vechten 
voor een ticket in hun laatste wed-
strijd. Op het randje wonnen zij met 
21-19, 21-18 van hun tegenstander 
Feldkamp en Haanappel. 
Ook bij de dames werden zenuwslo-
pende wedstrijden gespeeld. Faber 
en Lievaart, Stam en Zwaanswijk en 
Schouten en Smit wonnen allemaal 
hun laatste wedstrijd in drie span-
nende sets en zijn hiermee door 
naar het NK Beach. Als laatste en 
misschien wel het meest verrassen-
de koppel dat door is: Het beach-
team Van Driel (15 jaar) en Schoon 
(14 jaar). Zij zijn het jongste duo dat 
zich heeft weten te plaatsen voor 
het Nederlands Kampioenschap in 
januari. Overtuigend wonnen zij hun 

laatste wedstrijd afgelopen zondag 
met 21-8, 21-13. 

Toernooi en activiteiten
Deze acht koppels mogen het op 
2 en 3 januari opnemen tegen de 
eerder geplaatste beachteams. De 
acht beste herenteams en acht bes-
te damesteams in de ranking wa-
ren al geplaatst op basis van hun 
scores. Hieronder vallen onder an-
dere het gelegenheidsduo Brou-
wer en Varenhorst, beachteam Kee-
mink en Vismans en dameskoppel 
Schuil-Wijnhoven en de Vries. Naast 
het hoofdtoernooi op zaterdag 2 en 
zondag 3 januari zijn er ook diver-
se side-events. Zoals het veteranen-
toernooi, het talententoernooi on-
der de 18 en een kidsprogramma. 
Het NK indoor beachvolleybal krijgt 
extra glans door het vierde lustrum 
van The Beach dat in april 2016 
twintig jaar bestaat.

ZABO Zaalvoetbalcompetitie
Kids Aktief boekt ruime zege
Aalsmeer - Zaterdagavond 19 
december werd de ZABO com-
petitie voortgezet met de zeven-
de speelronde. De vijf zaalvoetbal 
wedstrijden vonden plaats in hal 1 
van sporthal de Bloemhof. De eer-
ste wedstrijd ging tussen Sport-
café de Midi’s en EZ Flower. Hoe-
wel EZ Flower met name in de eer-
ste helft knap tegenstand bood te-
gen de koploper, wist de ploeg 
geen doelpunten te maken. Sport-
café de Midi’s scoorde wel en liep 
in de tweede helft uit naar een toch 
ruime 6-0 overwinning. Vervolgens 
moest Atlas Lions gaan winnen 
om in het spoor te blijven van de 
lijstaanvoerder. Tegenstander IBH 
Aalsmeer werd verslagen met de 
cijfers van 4-2 en dus behoudt Atlas 
Lions de tweede positie in de rang-
lijst met máár drie punten achter-
stand op De Midi’s. De derde zaal-
voetbalpartij van de avond ging tus-
sen Kids Aktief en Amsec Piller. Het 
team van Amsec Piller was de com-
petitie zo goed begonnen met ne-
gen punten uit de eerste drie duels. 
Hierna werd drie keer op rij verloren 
en ook zaterdagavond kon de ploeg 

geen punten toevoegen aan het to-
taal. Kids Aktief speelde beter en 
had bij de rust een 3-1 voorsprong 
opgebouwd. In de tweede helft leek 
het nog enigzins spannend te gaan 
worden, maar de overwinning van 
Kids Aktief kwam géén moment in 
gevaar. Eindstand 6-2 voor Kids Ak-
tief dat met 15 punten uit zeven du-
els een knappe derde plaats in de 
stand bezet. FC Madrevo ging furi-
eus van start in de wedstrijd tegen 
LEMO. Dit resulteerde in een snel-
le 2-0 voorsprong. De stand bij de 
wissel was 3-1 en het duel werd af-
gesloten met een 8-4 zege voor FC 
Madrevo. Voor de laatste wedstrijd 
van speelronde 7 verschenen Ca-
fé Sportzicht en Koning Nieuwen-
dijk aan de aftrap. Het team van Ca-
fé Sportzicht pakte drie punten door 
de partij te winnen met 6-2.
De stand na ronde 7 luidt als volgt: 
Sportcafé de Midi’s 7-21, Atlas Lions 
7-18, Kids Aktief 7-15, Amsec Piller 
7-9, LEMO 7-8, EZ Flower 6-7, Café 
Sportzicht 7-7, FC Madrevo 6-6, IBH 
Aalsmeer 7-6, Koning Nieuwendijk 
7-3. De achtste speelronde volgt za-
terdag 16 januari in De Bloemhof. 

dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. 

Op 16 december is Arie Zethof met 
5631 punten eerste geworden, ge-
volgd door Jan Ramp met 5630 
punten en Jo Vos met 5274 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ton Schouten met 3244 punten. 





Aalsmeer - In 2015 heeft OSA 25% 
van de opbrengst uit de Sympany 
kleding containers over 2014 mo-
gen ontvangen. Dat bedrag was 
9109 euro. OSA heeft een deel 
daarvan al besteed aan ontwikke-
lingsprojecten. Sympany zelf steunt 
ook projecten waarbij duurzaam-
heid en zelfredzaamheid van de 
mensen die worden geholpen cen-
traal staat. Sinds januari 2015 ligt 
de focus op projecten die iets met 
textiel te maken hebben. Met be-
hulp van trainingen creëren zij kan-
sen voor mensen in onder ande-
re Malawi en Congo en biedt Sym-
pany hen een zekere en zelfredza-
me toekomst. Ook steunt Sympany 
de enige vakschool in Malawi waar 
studenten zonnepanelen leren aan-
leggen en verkopen. Succes verze-
kerd in een land waar slechts 11% 
van de inwoners toegang heeft tot 
elektriciteit. Dus, doe uw oude kle-
ding, schoenen, vodden in de Sym-
pany kleding containers. Ze staan 

onder andere op het Praamplein (bij 
de makelaar op de hoek), op het 
Pompplein in Aalsmeer Zuid, in de 
Hornmeer, hoek Beethovenlaan met 
de Haydnstraat, en in Kudelstaart 
voor de fotostudio (voorheen bibli-
otheek). De containers zijn groen of 
crème van kleur en de naam Sym-
pany staat er duidelijk op. Voor meer 
informatie contact opgenomen wor-
den met Betty Kooij, secretaris OSA, 
via 0297-321509.
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Veel belangstelling voor de finalepartij tussen Joris en Marco.

Nu onderlinge competitie
Mooi damtoernooi voor 
donateurs in ‘t Fort
De Kwakel - De vonken vlogen er 
afgelopen zaterdagmiddag 12 de-
cember weer af in ’t Fort De Kwakel, 
de donateurs toverde fraaie standen 
op het dambord. Een hoogstandje 
was wel de finalepartij in de laagste 
regionen die om de aanmoedigings-
prijs streden. Luc van der Meer wist 
de vijftien resterende schijven van 
Martijn Baars allemaal vast te zet-
ten. Martijn kon niets meer zetten 
en dacht dat het remise was, maar 
de wedstrijdleider was onverbidde-
lijk. Je verliest als je niet meer kan 
zetten, dat geldt als je geen schij-
ven meer hebt of als je ze niet meer 
kan verzetten. Luc trad daarmee in 
de voetsporen van zijn vader die ooit 
in een ver verleden de C-groep wist 
te winnen. Ook de finale van de B-
groep was een spektakel partij, ver-
zorgt door Bart de Bruyn en Fred 
Buskermolen. Bart besliste de par-
tij met een zevenklapper, hij kwam 
handen tekort om al de schijven van 
die ene slag weg te halen. 
De finale om de donateurtitel trok 
grote belangstelling, een extra druk 

voor de finalisten Joris Voorn en 
Marco de Groot. Joris bezweek on-
der grote tijdsdruk, in plaats van de 
dam van Marco te vangen vloog 
hij in een alles vernietigende rond-
slag. Marco nam daardoor de ti-
tel van Mike Kouwenhoven, die op 
het laatste moment verhinderd was, 
over. Het bleef nog lange tijd onrus-
tig in ’t Fort, het nadammen verg-
de veel van deze huis- tuin- en keu-
kendammers, die een gezellige mid-
dag met dit mooie spelletje beleef-
den. Dit spel hoopt damclub Kunst 
& Genoegen straks ook op de Kwa-
kelse school te promoten. 
Vrijdagavond toog het eerste team 
van K&G naar Den Ilp, het be-
haalde een verdienstelijk gelijk-
spel. Held van de avond was inval-
ler Henk Springintveld die een dun 
eindspel met een dubbele oppositie 
wist te winnen. Voorlopig gaan de 
dammers zich de komende weken 
op hun onderlinge competitie stor-
ten. Drie dammers staan op dit mo-
ment op een gedeelde eerste plaats, 
spannend dus. 

21e Kerstloop in Bovenkerk
Amstelveen - Op zondag 27 de-
cember wordt de kerstloop gehou-
den met start en finish in Boven-
kerk. Het is al de 21e keer dat twee 
sportverenigingen, Startbaan en 
RODA, het evenement organiseren. 

De kerstloop wordt ieder jaar popu-
lairder onder de sporters in Amstel-
veen en ver daarbuiten. Het aantal 
deelnemers groeit navenant: vorig 
jaar ruim 650 deelnemers. Sinds vo-
rig jaar wordt daarom ook gebruik 

Handbal BeNe League
FIQAS geklopt op snelheid
Aalsmeer - Donderdag 10 decem-
ber stond voor de mannen van FI-
QAS Aalsmeer de inhaalwedstrijd 
tegen koploper en regerend lands-
kampioen OCI/Lions op het pro-
gramma. Deze ploeg heeft het hele 
seizoen nog niet verloren - wel twee 
keer gelijkgespeeld – dus dat het las-
tig zou worden was ingecalculeerd. 
Toch begon FIQAS Aalsmeer zeer 
sterk aan de wedstrijd. Via Robin 
Boomhouwer was het na vijf minu-
ten al 2-0. Gaby Birjovanu stond een 
geweldige partij te keepen, stopte 
veel vrije kansen en bovendien nog 
drie (3) penalty´s en ook de dekking 
stond als een huis. De strijd ging ge-
lijk op, met 10-10 gingen de ploe-
gen de rust in. In de tweede helft 
ging Lions een wat meer offensie-
ve dekking spelen en daar wist FI-
QAS Aalsmeer even geen raad mee. 
Er werd soms te geforceerd gescho-
ten. Het waren dan ook de Limbur-
gers die – na de 12-12 via Rodrigo 
Huttinga – voor het eerst iets ruimer 
aan de leiding kwamen: 12-14. Des-
ondanks hielden de Aalsmeerders 
stand, mede dankzij opnieuw fraaie 
reddingen van Birjovanu. Pas toen er 
wéér een tijdstraf was – dit keer voor 
Huttinga die de bal wat ongeluk-
kig op de voet kreeg – werd de ach-
terstand groter: 16-20 en even later 
zelfs 17-22. Dat was het gaatje wat 
Lions nodig had en ook niet meer 
uit handen gaf het laatste kwartier. 
FIQAS Aalsmeer knokte wel, kwam 
nog één keer terug op twee pun-
ten (20-22) dankzij Remco van Dam, 
Huttinga en Nils Dekker, maar de 
strijd was gestreden. 

Final Four ver weg 
Na de topper tegen OCI/Lions op 
donderdag stond voor de mannen 
van FIQAS Aalsmeer zaterdag 12 
december alweer de volgende Be-
Ne League wedstrijd op het pro-
gramma. De tegenstander was het 
Belgische QubuQ A Bocholt. Voor-
af een mooi affiche: de nummer vier 
(FIQAS Aalsmeer) tegen de num-
mer vijf, met een onderling verschil 
van slechts één punt. Het zou dus 
mooi zijn om die plaats op de rang-
lijst, die recht geeft op deelname 
aan de prestigieuze Final Four be-
gin februari, vast te houden. Dat zat 
er echter geen moment in voor FI-
QAS Aalsmeer. Hoewel keeper Mar-
co Verbeij in de beginfase veel fraaie 
reddingen verrichtte, was het sco-

ren deze avond het probleem. En 
zo was er meteen al een 3-0 voor-
sprong voor de Belgen. Via Dus-
tin Ligthart, een break van Robin 
Boomhouwer en een doelpunt van-
af de cirkel van Samir Benghanem 
konden de Aalsmeerders wel iets 
terugdoen (3-4), maar ook Bocholt 
bleef scoren en wist constant te pro-
fiteren van foutjes aan Aalsmeer-
kant. Zo werd het via 3-6 en 3-8 al 
3-10 na een kwartier. Vooral vanuit 
de tweede lijn konden de Belgische 
opbouwers vrijuit uithalen. Via een 
mooie wissel maakte Kevin Hooij-
man de 5-11 en de 6-12 en verklein-
de Nils Dekker vanuit de linkerhoek 
de achterstand tot 7-12. Inmiddels 
stond Gaby Birjovanu in het doel en 
ook hij stopte een paar mooie bal-
len, maar kon niet voorkomen dat 
er toch steeds vanuit de tweede lijn 
geschoten werd. Soms onderhands, 
dan weer hoog opspringend, er was 
geen houden aan en via 8-16 werd 
de ruststand van 11-17 bereikt. Na 
rust begon FIQAS Aalsmeer goed 
en verkleinde de achterstand: 14-
18, onder meer door een mooi schot 
van Jimmy Castien en 16-20 na tien 
minuten. Nils Dekker hield de hoop 
op een goed resultaat levend door 
er 18-21 van te maken, maar even 
zo snel schoten de Belgische op-
bouwers hun team weer naar 18-23. 
Ook nu bleef FIQAS Aalsmeer knok-
ken en kwam opnieuw dichterbij: 
20-23 via Hooijman en 21-23 door 
Wai Wong. In de vijf minuten die 
volgden lukte het echter niet om dat 
een vervolg te geven, mede door wat 
pech in de afronding. Aan de ande-
re kant zette Bocholt nog een keer 
aan en scoorde vier keer op rij: 21-
27. Met nog twee minuten op de klok 
was de wedstrijd gespeeld. Het werd 
uiteindelijk 23-28 en hierdoor moet 
FIQAS Aalsmeer de vierde plaats 
voorlopig afstaan aan Bocholt. Het 
verschil is echter maar één punt, dus 
er kan nog van alles gebeuren in de 
laatste twee BeNe League wedstrij-
den die gepland staan voor 23 en 30 
januari 2016. 
Hopelijk gaat het dan beter, want 
de Aalsmeerders hebben al sinds 
eind oktober niet meer gewonnen in 
de BeNe League. De handbalheren 
kunnen nu even op adem komen. 
De eerste wedstrijd is in het nieuwe 
jaar, op zaterdag 23 januari thuis in 
De Bloemhof tegen Hubo/Initia Has-
selt vanaf 20.00 uur. 

NK Runner-up twirlen
Goud en zilver voor Omnia
Aalsmeer - Zaterdag 12 en zondag 
13 december vonden de Runner-up 
Nederlandse Kampioenschappen 
Twirl plaats in Topsportcentrum Al-
mere. SV Omnia 2000 was daar ver-
tegenwoordigd met 1 solist en 1 en-
semble en 2 duo’s. De eerste wed-
strijd dag was een dag voor teams 
en ensembles in alle leeftijdscate-
gorieën. Nikkie, Yosra en Eefke ver-
tegenwoordigde OMNIA met een 
ensemble en kwamen uit in de se-
nioren categorie. Op de muziek 
“Reach for me” van Smash lieten zij 
een sierlijke en op de muziek pas-
sende routine zien. De categorie be-
stond uit 12 ensembles en de con-
currentie was daardoor groot. He-
laas behaalde de meiden geen po-
dium plaats. Dit was tevens het laat-
ste optreden voor Yosra, zij gaat zich 
nu verder richten op haar studie.
De tweede wedstrijd dag moest Eef-
ke alweer vroeg aantreden met het 
onderdeel 2-baton in de categorie 
Senior. Eefke liet een mooie gecon-
troleerde routine zien en was zeer 
tevreden. Ook hier was de catego-
rie groot. Maar liefst 17 twirlsters 
streden om een podiumplaats. Later 
in de middag stond het onderdeel 
duo dance op het programma. De 
naam zegt het al, 2 twirlsters dan-
sen en twirlen op hun eigen geko-
zen muziek. In de categorie Juveni-
le waren als eerste Kirtsten en Dani-
que aan de beurt. In hun goud/blau-
we pakjes lieten zij op de muziek 
‘Friend like me’ uit Aladin een leu-
ke enthousiaste routine zien. Hier-
na kwamen Mayke en Rianne op de 
vloer op de muziek ‘She’s in love’ uit 
de kleine zeemeermin. In hun blau-
we ‘onderwater’ jurkjes beeldden zij 
in hun dans en twirl het prachtige 
verhaal van de verliefde Ariël uit. Na 
een lange dag was dan eindelijk de 
spannende prijsuitreiking. Eefke be-
haalde bij het onderdeel 2-baton in 
haar grote categorie helaas geen 

podiumplaats. Bij het onderdeel duo 
dance behaalde Mayke en Rianne 
een prachtige tweede plaats en vol 
trots kregen ze hun zilveren medail-
le omgehangen. Kirsten en Dani-
que mochten het goud in ontvangst 
nemen en werden dus Runner-up 
Kampioen. Beide duo’s straalden op 
het erepodium.
In het weekend van 9 en 10 januari 
zal het Nederlands Kampioenschap 
twirl plaatsvinden in Topsportcen-
trum te Almere. Hierbij zijn de in-
termediate en de kampioensklas-
se aan de beurt om te strijden voor 
de titel Nederlands Kampioen Twirl 
in verschillende onderdelen en leef-
tijdscategorieën. Deze dagen zal er 
tevens gestreden worden voor een 
plaats naar de Europees Kampioen-
schap die gehouden zal worden in 
april 2016 in Italië. Voor meer infor-
matie over twirlen kan contact op-
genomen worden met de Product-
groep Coördinator Valerie Lelieveld 
of per e-mail twirlen@svomnia.nl.

Achter: Kirsten, Eefke en Danique. 
Voor: Mayke en Rianne.

Biljarter Henk Bos mist 
kampioenschap 2e klasse
Aalsmeer - De finales 3e klasse li-
bre van de Dagcompetitie bij BV 
Jacobswoude in Woubrugge, met 
deelnemers uit het district Veen en 
Rijnstreek, zijn de Aalsmeerse Bil-
jarters Wim Berghoef en Joop Hout-
man als derde en vierde geëindigd. 
Wim Berghoef kwam drie punten 
te kort om de gewestelijke finale te 
spelen. Joop Houtman is vierde ge-
worden met 36 punten. De district-
finales 2e Klasse Libre is gespeeld 
op 26 november, 3 en 10 decem-
ber bij Biljartvereniging Aalsmeer 
aan de Roerdomplaan. Hier strijden 
8 spelers om het kampioenschap 
van het district Veen en Rijnstreek. 
Aalsmeer speler Henk Bos stond 2 
dagen bovenaan met 40 punten. De 
laatste finale dag ging het mis, Henk 
verloor zijn laatste partij en kwam 
gelijk met de kampioen op 58 pun-
ten. Er moest even gerekend wor-

den, tot grote teleurstelling kwam 
daar uit dat Henk Bos 1/1000 punt 
te kort kwam om tot kampioen uit 
geroepen te worden, dus de twee-
de plaats voor Henk Bos. De ove-
rige Aalmeer deelnemers waren: 
Theo Reijnders 3e plaats, Ton v/d 
Laarse 4e plaats en Arnold Heuzen 
6e plaats. Door afzeggingen van de 
top 3 gaat Ton v/d Laarse naar de 
gewestelijke finale in Oegstgeest 
op 7 april 2016. Tijdens de gewes-
telijke finale 2e klasse libre van de 
avondcompetitie gespeeld op 12 en 
13 december in Dordrecht kon Hans 
Spaargaren het niet bolwerken te-
gen 2 drieband specialisten die in 
deze libre finale werkelijk alle ca-
rambole’s maakten en wanneer er 
gemist werd lagen de ballen over 
het hele biljart en was het zoeken 
voor Hans Spaargaren, die op een 
teleurstelende 5e plaats eindigde.

Ensemble, van links naar rechts: Nikkie, Yosra en Eefke.

Kortebaan schaatswedstrijden pupillen

Nienke van Dok van VZOD 
vierde op nationaal toernooi
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
werd het NPT Kortebaan in Bid-
dinghuizen verreden. Voor de meis-
jes gaat dit om ritten over een af-
stand van 120 meter en voor de jon-
gens 140 meter. Doordat dit niet op 
een normale kunstijsbaan vereden 
kan worden en natuurijs schaars is, 
wordt dit toernooi al een aantal jaar 
op het buitenijs van Biddinghuizen 
verreden.
De 36 snelste A pupillen jongens en 
meisjes van Nederland op de 100 
meter van de KNSB ranglijst wor-
den elk jaar uitgenodigd om te strij-
den om de nationale titel.
Dit jaar mocht Nienke van Dok van 
stg VZOD het toernooi rijden. Aan-
gekomen in Biddinghuizen eerst 
maar even het ijs uitproberen, dat 
bleek toch wat hobbeliger dan het 
ijs van Haarlem. Ook geen dweil-
machine, maar een tractor met bor-
stels! Dat was even wennen. Maar 
met een klein zonnetje en weinig 
wind waren de omstandigheden 

toch prima en voor alle deelnemers 
gelijk.
Voor het toernooi worden twee 
rechte wedstrijdbanen uitgezet. Ie-
dereen reed eerst twee keer te-
gen dezelfde tegenstander waar-
na er op basis van tijden een rang-
lijst werd gemaakt. De 16 snelsten 
gingen door naar de volgende ron-
de. Hierna volgden wederom rondes 
van twee ritten en zo bleven, eerst 
de beste acht en uiteindelijk de vier 
over. Deze vier overgebleven rijders 
strijden dan om de titel. Hier rijdt ie-
der een keer tegen de andere fina-
listen. Het gaat hier niet meer om de 
tijd maar om de ritwinst.
Het lukte Nienke, met mooie span-
nende wedstrijden, zich voor de fi-
nale te plaatsen. Hier kwam ze net 
een schaats tekort en eindigde uit-
eindelijk als vierde. Een mooie pres-
tatie! Voor meer fotos en uitslagen 
zie de website www.stgvzod.nl

Foto: Jelle Jan de Jong

Wethouder bezoekt schermtraining
Daniël toptalent dankzij 
inzet en enthousiasme
Aalsmeer - Wethouder Sport Gert-
jan van der Hoeven ging afgelo-
pen donderdag naar het Frans Ot-
ten Stadion in Amsterdam om een 
schermtraining bij te wonen van de 
nét 15 jaar geworden Daniël Giacon. 
Daniël kan met recht een toptalent 
genoemd worden in de, in Neder-
land, wat minder bekende scherm-
sport. De wethouder Sport was erg 
geïnteresseerd in hoe Daniël zo suc-
cesvol is geworden en hoe hij én zijn 
ouders de topsport en zijn school-
carrière combineren. Als vijfjarig jo-
chie vond Daniël het erg leuk om 
samen met zijn vriendjes piraatje te 
spelen en daarbij met “zwaarden” te 
vechten. Zijn moeder opperde toen 
om eens bij schermen te gaan kij-
ken. Van het een kwam het ander. In 
2009 werd hij op negenjarige leef-
tijd al Nederlands kampioen bij de 
“Kuikens”. Er volgden de afgelopen 
vijf jaar nog vier Nederlandse kam-
pioenschappen. Inmiddels is Daniël 
ook actief op internationaal niveau. 
Als kers op de taart mocht hij dit 
jaar naar de Europese jeugdkampi-
oenschappen in Maribor (Slovenië) 
nadat hij onder andere op toernooi-
en in Halle (Duitsland) en Manches-
ter (Engeland) genoeg punten had 
gehaald om zich te kwalificeren. In 
Maribor behaalde Daniël een eer-
volle zevende plaats. Daarmee ver-
wierf hij de Nationale Talentstatus 
van het NOC-NSF. In de Europese 
ranking van zijn leeftijdscategorie, 
de Cadetten, heeft Daniël de afgelo-
pen tijd zelfs twee weken lang op de 
eerste plaats gestaan. Een prestatie 
die nog nooit eerder door een Ne-
derlandse schermer is behaald. In-
middels is Daniël weliswaar gezakt 
naar de vijfde plaats, maar hij gaat 
zijn uiterste best doen om weer te 
stijgen op de ranglijst van het Euro-
pese Cadetten Circuit. 
Daniël: “Mijn droom is om mee te 
doen met de Olympische Spelen, 
daarvoor moet ik mij kwalificeren 
door bij de beste acht van de we-
reld te horen. Rio de Janeiro komt 
te vroeg, dus ik ga me richten op 
de Olympische Spelen van 2020 in 
Tokio.” Om deze droom werkelijk-
heid te laten worden traint Dani-
el elke avond tussen acht en tien 
uur ’s avonds bij Scherm Centrum 
Amsterdam. Daarnaast zit Daniël in 
de derde klas van het VWO op het 
Alkwin Kollege in Uithoorn. “School 
en topsport zijn moeilijk te combi-
neren. Mijn ouders ondersteunen 
me in alles, zowel financieel als met 

het vervoer van en naar trainingen 
en toernooien. Hun voorwaarde is 
echter wel dat het op school goed 
blijft gaan. Gelukkig krijg ik van mijn 
school alle medewerking en sup-
port bij mijn reisschema. Ik studeer 
tijdens het reizen van en naar toer-
nooien en eigenlijk elk vrij ogenblik 
dat ik heb. Ik heb natuurlijk weinig 
vrije tijd, want elk uur van de dag is 
volgepland. Maar ik heb nog steeds 
veel plezier in mijn sport en het mo-
tiveert me enorm dat ik zulke goede 
resultaten haal en dat ik nog steeds 
beter word.” Behalve de combina-
tie school en topsport is er nog een 
obstakel: geld. Zijn ouders financie-
ren alles, maar schermen op inter-
nationaal niveau is een dure aange-
legenheid. Een outfit plus meerde-
re floretten kost al gauw 1500 euro. 
Daarnaast moeten alle kosten zelf 
betaald worden: de reis, het verblijf 
en het inschrijfgeld voor toernooi-
en. Dit komt al gauw op 10.000 euro 
per jaar. De Koninklijke Nederland-
se Schermbond (KNAS) heeft welis-
waar ongeveer 3000 leden, maar is 
niet bij machte om dit toptalent fi-
nancieel te ondersteunen.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Ik ben onder de indruk van de inzet 
en het enthousiasme van Daniël en 
zijn ouders om de topsport van Da-
niël mogelijk te maken. Een van de 
struikelblokken zou kunnen zijn dat 
ze het financieel niet kunnen vol-
houden. Ik roep bij dezen alle (in-
ternationale) Aalsmeerse bedrij-
ven op om te kijken of zij dit jonge 
Aalsmeerse topsporttalent kunnen 
sponseren op zijn weg naar de top.” 
Meer informatie over floretschermer 
Daniel Giacon staat op www.daniel-
giacon.nl. Sponsors kunnen mailen 
naar dgiacon@hotmail.com om de 
mogelijkheden te bespreken.

Oude kleding en schoenen 
helpen in Malawi en Congo

gemaakt van transponder chips, die 
met een kaartje aan de schoenve-
ter kan worden bevestigd. Daar-
mee kan een exacte tijdmeting via 
de computer worden verricht. Dit 
jaar zelfs een netto tijd. Het maakt 
dus niet uit of je voorin of achter-
in start. Voordeel is ook dat alle uit-
slagen onmiddellijk bekend zijn en 
via internet verspreid kunnen wor-

den. Start en finish van de Kerstloop 
is weer in de Vierlingsbeeklaan. Het 
parcours bestaat uit drie delen: een 
route van 10, een van 5 en een klei-
ne 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. Alle andere informatie is te lezen 
op www.kerstloop.amstelveen.nl.
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