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Aalsmeerse kermis bracht Leen en Maartje bij elkaar

Echtpaar Joren-Eveleens
60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Maandag 22 december vierden Leen Joren en Maartje
Eveleens dat ze 60 jaar geleden elkaar het jawoord hadden gegeven.
In hun gezellige huis werden ze die
middag verblijd met een bezoekje
van loco-burgemeester Jaap Overbeek, die hen namens het gemeentebestuur een mooi boeket bloemen
kwam overhandigen. In het bijzijn
van 3 van hun 4 kinderen, schoondochter en een kleindochter werd
er genoten van de taart. Het diamanten bruidspaar heeft inmiddels
9 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen met nog eentje op komst.
Helaas was Leen Joren een paar
dagen geleden aangereden toen hij
met zijn brommer onderweg was,
waardoor hij een scheurtje in zijn rib
had. Ondanks de pijn bleef hij vrolijk
en kon hij nog grapjes maken.
Maartje werkte voor hun huwelijk
bij een kruidenier op de Aalsmeerderdijk, waar de uit Burgerveen komende Leen haar al diverse keren

had gezien. Maar de echte vonk
sloeg pas over tijdens de kermis in
Aalsmeer, waar ze die avond veel
gedanst hebben. Later vroeg hij haar
mee om met een boot naar Amsterdam te gaan en sindsdien is het paar
onafscheidelijk. Na een half jaar zijn
ze in het huwelijksbootje gestapt.
Trots laten ze de trouwfoto zien,
waar een knap bruidspaar op staat.
“In die tijd kochten we de kleding
nog met textielbonnen, maar het is
toch gelukt om een mooie jurk te
kopen en een goed pak te laten maken,” vertelt Maartje. De eerste jaren van hun huwelijk hebben ze bij
de ouders van Maartje ingewoond
en daar 3 kinderen gekregen. Later
konden ze een duplexwoning aan
de Ophelialaan betrekken, wat volgens eigen zeggen klein, maar erg
gezellig was. Inmiddels woont het
gelukkige paar alweer 32 jaar in de
Hugo de Vriesstraat.
Leen en Maartje zijn altijd druk in de
weer. Maartje heeft veel op de klein-

kinderen gepast en rijdt nog graag
op haar 78ste op haar brommer
door het dorp. De 81-jarige Leen is
bijna dagelijks op het water te vinden met zijn bootje. “Ik vis graag en
vroeger was mijn grote hobby palingstropen. Het mag natuurlijk niet,
maar ik ben nou eenmaal een beetje ondeugend,” grapt de enthousiaste Leen. Leen is altijd buiten, komt
overal en zoekt graag de gezelligheid op. Voor zijn werk pakte hij ook
van alles aan. Zo heeft hij onder andere in de bouw gewerkt, in de bieten en in de bloemen. Als het aan
Leen zou liggen zou hij met wethouder Overbeek naar het gemeentehuis gaan om daar wat te assisteren.
Misschien kunnen ze nog iemand
voor visserijzaken gebruiken?
Zowel Leen als Maartje staan positief in het leven en kunnen terugkijken op een rijk leven samen met
een zeer hechte familie.
Tekst en foto Ilse Zethof

Daniëlle na optreden in Wereldkerstcircus:

“Carré was de kers op de taart!”
Aalsmeer - Vorige week maandag
22 december stond Daniëlle Bubberman (15) uit Kudelstaart in het
Wereldkerstcircus in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Eerder
dit jaar had Daniëlle het SBS6-programma “Holland’s got Talent” gewonnen; haar prijs was een optreden in het befaamde Wereldkerstcircus. Daniëlle en haar coach Marley Eltz van Corpus Acrobatic Theatre waren al vroeg in Carré voor de
repetities. Daniëlle werd geïnterviewd en er werden opnames gemaakt voor Shownieuws van SBS6.
Daarna zat ze op de tribune bij de
ochtendvoorstelling en vervolgens
vertoefde ze de hele dag in een
gastvrije en ontspannen sfeer achter de coulissen tussen de circussterren. Leuke contacten waren er
onder andere met de Amerikaanse
clown Bello Nock en Viktor Kee, de
fenomenale jongleur uit de Oekraïne. Iedereen achter de schermen

was erg aardig en behulpzaam. Om
16.00 uur was het dan zover. Daniëlle was toch wel extra zenuwachtig voor dit unieke optreden: “Er is
altijd wel spanning voor een optreden, dat is ook goed, maar dit is zó
speciaal! Heel veel artiesten dromen
ervan om ooit in hun leven in Carré te mogen staan. Voor mij komt
die droom vandaag al uit, ongelooflijk gaaf!”, aldus Daniëlle. Ze was als
vierde aan de beurt om haar act te
doen en toen spreekstalmeester Tony Wilson haar naam noemde barstte er meteen een groot gejuich los!
Familie, vrienden, fans, klasgenoten,
plaatsgenoten uit Kudelstaart en
Aalsmeer, collega’s, sponsors, bevriende gymnastes en acrobaten en
het productieteam van “Holland’s
got Talent” waren juist dié dag naar
Carré gekomen om haar in actie te
zien. De act ging, ondanks de extra spanning, goed en Daniëlle genoot van het enorme applaus waar-
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mee ze na haar optreden werd beloond. Daniëlle: “Het publiek bleef
maar applaudisseren en juichen,
echt geweldig!” In de finale van
de show, waar alle circusartiesten
nogmaals hun opwachting maakten, mocht ook Daniëlle aan de arm
van clown Bello Nock de piste betreden. En opnieuw was er gejuich
en applaus voor Daniëlle. Ze werd
door de organisatie van het Wereldkerstcircus echt in het zonnetje gezet, kreeg een prachtig boeket en
werd speciaal genoemd in de afkondiging. Hierna volgde waar elke artiest van droomt: Een oorverdovend applaus een staande ovatie voor de circusartiesten én voor
Daniëlle! De bijzondere dag eindigde met champagne voor Daniëlle,
haar familie en haar coach Marley
met de organisatie van het Wereldkerstcircus in de artiestenfoyer. “Dit
is een dag die ik nooit van mijn leven zal vergeten, het was zo’n mooie

Amstelveen - De politie heeft
maandagavond 23 december op de
Lindenlaan een 29-jarige man uit
Amstelveen aangehouden die kort
daarvoor had ingebroken in een
woning aan de Benderslaan. De
verdachte had de buit nog bij zich,
die in beslag werd genomen.
Agenten die na de melding snel ter
plaatse waren werden op het goede
spoor gezet door een getuige die de
verdachte te voet volgde. Op de Lindenlaan werd de Amstelvener achterhaald. De buit, waaronder audio
en videoapparatuur, droeg hij nog
in tassen bij zich. De verdachte is
overgebracht naar een politiebureau en daar ingesloten. De recherche van Amstelveen heeft de zaak
in onderzoek.
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Fracties buigen zich over
verkeersdrukte ‘Mikado’

Aalsmeer - Voorafgaan aan de komende raadsvergadering op donderdag 8 januari, staat het ‘beraad’
op de agenda. Eén van de punten
van dit beraad is de verkeersdrukte
rondom Brede School ‘de Mikado’.
Voor de enorme verkeersdrukte bij
de nieuwe school in Oosteinde hebben ouders enige weken geleden al
aandacht gevraagd in de Nieuwe
meerbode. Ze trokken gealarmeerd
aan de ‘bel’ want de chaos bij het
brengen en halen van de kinderen
levert elke dag gevaarlijke situaties
op. Wat nu te doen? In elk geval
houdt de situatie wethouder Fransen ook serieus bezig. Hij zal in het
beraad een korte analyse houden
over de verkeersdrukte. De fracties
krijgen hierna de gelegenheid om
te reageren. Het punt staat op de
agenda om 21.35 uur en belangstellenden zijn van harte welkom.
Ook op de agenda van het beraad
het vaststellen van de ter inzage termijn van de Herziening Welstandsnota. De jaarrekening en begroting
van de AM Groep komt ook aan

de orde. Relatief veel tijd is ingeruimd voor het agendapunt ‘gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Noordvork’. Behandeling is gericht
op het kennisnemen van de ingediende zienswijzen en het gewijzigd
vaststellen van het bestemmingsplan. Het college is voornemens het
bouwplan voor een showroom en
werkplaats met kantoorruimte aan
de Herenweg 100, positief te benaderen. Er is wel een artikel 19-procedure voor nodig.
Na de pauze - rond de klok van 22.00
uur - gaat de vergadering verder
met de officiele raadsvergadering,
doch deze zal niet lang duren aangezien er vijf minuten zijn ingeruimd
voor de officiële hamerslag voor het
punt ‘Herziening Welstandsnota’ en
één ingekomen stuk en dat handelt
over het woonbotenbeleid en regelgeving, een ingestuurde brief van
de heer E.P. Blaauw.
De vergadering start om 20.00 uur,
is openbaar en vindt zoals altijd
plaats in het gemeentehuis.

Radio Aalsmeer bij
nieuwjaarsplons
Aalsmeer - Radio Aalsmeer begint
de eerste dag van het nieuwe jaar
met een rechtstreeks verslag van de
nieuwjaarsplons in het Oosterbad.
Het speciale nieuwjaarsprogramma begint om 12.00 uur in de studioruimte in het Stommeerkwartier
en tegen de klok van 14.00 uur zal
verslaggever Rinus van Itterzon zich
melden om live verslag te doen van
alweer de zesde nieuwjaarsplons in
het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade. Het is voor de luisteraars tevens mogelijk nieuwjaarswensen
door te geven met eventueel een
bijbehorend muziekje. De speciale uitzending wordt gepresenteerd
door Jan Peterse en ‘loopt’ van 12.00
tot 18.00 uur. Radio Aalsmeer is dan
telefonisch te bereiken via het nummer 0297-325858. Radio Aalsmeer
zendt uit via de kabel, 99.0 MHz en
via de ether, 105.9 MHz.

en unieke ervaring! Na het hele Holland’s got Talent-avontuur was m’n
optreden in Carré echt de kers op
de taart! Iedereen die dit mogelijk
heeft gemaakt: nogmaals heel erg
bedankt!”

Zwanen met jongen gespot!
Aalsmeer - Langs de kassen aan het eind van de Oosteinderweg zag
de heer Wim Koehler tot zijn verbazing een koppel zwarte zwanen
met (nog witte) jongen. En dat midden in de winter! De natuur is
echt van slag. De kleine zwanen klommen hun ouders achterna op
het dunne laagje ijs. Waarschijnlijk zijn de zwaantjes met of vlak voor
de kerst geboren.

Oliebollen voor/van kerk!
Aalsmeer - Zo tegen het eind van
het jaar begint het weer te kriebelen bij de oliebollen commissie van
de Hervormde Kerk. Vergaderingen
vinden wat vaker plaats en allerlei
dingen worden geregeld en afgesproken. Voor degene die niet weten waar het over gaat: De oliebollen commissie zorgt dat tegen het
einde van het jaar de Nederlandse
traditie van oliebollen eten hoog gehouden kan worden.
Dat doet zij door het aanbieden van
overheerlijke oliebollen en appelflappen. Voorheen zelf gebakken,
nu bereid door een vakkundig bak-

ker. Elke dag vers gebakken. Om je
vingers bij af te likken.
De opbrengst komt na aftrek van
de kosten ten goede van boven genoemde Hervormde gemeente. Het
geheel wordt gedragen door vrijwilligers die bestellingen rondbrengen
of die oliebollen verkopen in kramen bij AH in het centrum en bij The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Mocht u geïnteresseerd zijn in oliebollen van de kerk dan kunt u kijken
en eventueel bestellen op www.
dorpskerk-aalsmeer.nl en www.oosterkerk.info of bellen naar Wilma na
18.30 uur op 0297-341903.

Daniëlle met clown Bello Nock in de piste van het Wereldcircus.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

NieuwjaarsbijeeNkomst gemeeNte
aalsmeer 5 jaNuari 2009
De gemeente aalsmeer organiseert op maandag 5 januari 2009
vanaf 20.00 tot 23.00 uur de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
alle aalsmeerders en kudelstaarters zijn van harte welkom in
de burgerzaal van het gemeentehuis om elkaar in een informele
sfeer een gelukkig Nieuwjaar te wensen onder het genot van
een drankje en een hapje.
Het gemeentebestuur nodigt iedereen van harte uit om deze avond
naar het gemeentehuis te komen om met elkaar 2009
een feestelijke start te geven.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl
Tel: 020-6015555. Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

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

Vermist:
- Baanvak, of in de Zijdstraat bij het Molenplein, in Aalsmeer,
een cyperse kater met donkere rug, hij is 10 jaar.
- Oude Spoordijk, een zwarte kater, hij is gechipt.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, een forse wit-zwarte kater
van tien jaar.
- Zijdstraat in Aalsmeer, grijs/cyperse kater. Hij is 3 jaar en heet
“Frido”.
- Vlinderweg in Aalsmeer, rode kater met witte sokjes en bef. Hij
is 2 jaar en heet “Sammie”.
Gevonden:
- Veiling Legmeerdijk, een zeer magere lapjespoes.
- Park Irislaan in De Kwakel, een forse rotweiler, hij draagt een
bruine band.
- Jupiterstraat in Aalsmeer, rood/bruine kat.
- Kudelstaartseweg t.h.v. nr. 77 in Kudelstaart, schildpad kat.
Loopt daar al een tijdje om het huis.

Schildpad-kater zoekt baas
Aalsmeer - Waar is het baasje van de kater op bijgaande foto. Het
dier loopt al een aantal maanden rond op de Kudelstaartseweg op
zoek naar zijn baas. Het is een schildpad kat. Wie het dier herkent
wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming

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

Een nieuw jaar, een nieuwe start?

Alpha-cursus in De Spil
Kudelstaart - Ben je in het nieuwe jaar ook toe aan een nieuwe uitdaging? Misschien is de Alpha-cursus dan iets voor jou of voor u. Al
op maandag 5 januari kun je (letterlijk en figuurlijk) komen ‘proeven’
wat de Alpha-cursus inhoudt. In tien
maandagavonden en een weekend
(vrijdagavond tot en met zaterdag)
maak je op een vrijblijvende manier
kennis met het christelijk geloof. Elke avond wordt voorafgegaan door
een gezamenlijke maaltijd om 19.00
uur, gevolgd door een inleiding van
maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk
geloof, zoals: Wie is Jezus? Waarom stierf Hij aan het kruis? Bijbellezen, waarom en hoe? Wat is bidden
en hoe doe ik dat? Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? Hoe leidt

God ons? In kleine groepjes wordt
hierover doorgepraat en kun je met
al je vragen terecht. De avonden,
die uitgaan van de SOW-gemeente Kudelstaart, worden in ontspannen sfeer afgesloten door met elkaar nog iets te drinken. Om uiterlijk
22.00 uur kan iedereen weer richting huis.
De locatie is De Spil in de Spilstraat
5, zijstraat Bilderdammerweg. Miljoenen mensen in meer dan 160
landen hebben deze cursus, die is
begonnen in Engeland, al gevolgd.
De Alpha-cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het
christelijk geloof – die pas christen
is geworden of die de basis van zijn/
haar geloof nog eens wil doordenken. Ga de uitdaging aan en meld
je snel aan bij Carla van Oostveen,
tel. 320465.

Drie verloskundigen, drie baby’s

Neva Ensemble zingt in
Bovenkerkse Urbanus
Bovenkerk - Liefhebbers van de
Russische muziek kunnen op zondagmiddag 4 januari in de Bovenkerkse Urbanuskerk volop genieten van het inmiddels fameuze Neva ensemble uit St. Petersburg. De
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus organiseert voor
het zevende jaar dit concert op veler verzoek. Het ensemble bestaat
uit zes hoogwaardig opgeleide zangers en zangeressen, die een gedegen muzikale opleiding hebben genoten aan de Hogeschool voor muziek en het conservatorium van St.
Petersburg.
Het Neva ensemble kan terugzien
op enorme successen in de afgelopen jaren, die ook op radio en televisie niet onopgemerkt zijn gebleven. De drie mannen en drie vrouwen van het Neva ensemble brengen een programma met liederen
uit de Russische kerkmuziek, beroemde liederen uit de folklore en
licht klassieke werken. Zij doen dit
met een meesterlijke stembeheersing en een overtuigende bevlogenheid. Deze combinatie maakt
hun optreden telkens weer tot een
adembenemende belevenis.

Het concert begint om 15.00 uur.
De Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan is open vanaf 14.15 uur. De
toegang van dit concert is gratis en
na afloop houden de leden van het
ensemble bij de uitgang een deurcollecte. Het bestuur en de culturele commissie van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus
beveelt u dit concert van harte bij
u aan.

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

Oudjaar,
Nieuwjaar en
Zondag 4 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18.
Woensdag 31 december: 19u. oudejaarsdienst met Arno Post.
Zondag 4 januari: dienst om 10u.
met Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 4 januari 10u. Nieuwjaarsbijeenkomst voor jong en oud.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Woensdag 31 december:
19u. ds. A. Jansen. Donderdag 1 januari: 10.30u. ds. A. Jansen.
Zondag 4 januari: om 10u. ds. D.J.A.
Brink. 19u. ds. E.B. Renkema, Hilversum.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 4 januari: 10u.
ds. H. van Dunné. Nieuwjaarsdienst.
Extra collecte: Jeannette Noël Huis.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. Zondag 4 januari: 19u. br.
A.B. Stier, Harmelen.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Woensdag 31 dec. Oudejaarsavond
19.30u. dienst. Nieuwjaarsdienst
donderdag 1 januari: 10u. dienst.
Zondag 4 januari: om 10u. en
16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk.
Woensdag 31 december: 19u. ds. J.
van Popering.
Zondag 4 januari: 10u. ds. J. van Popering.

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

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - Zoals wel bekend onder de zwangere populatie in
Aalsmeer was 2008 een roerig jaartje in de verloskundigenpraktijk. Alle
drie de verloskundigen deden praktische ervaring op in het afgelopen
jaar. Bianca Renkens beviel in oktober 2007 van een zoon, Janou, en
kwam in maart weer terug van haar
verlof. Zij gaf haar verlof door aan
Esther van Weerdenburg, die in juni
beviel van een dochter, Suzet. Sanne Kunst-de Vos was inmiddels ook
al ruim op weg, zij beviel in augustus van een zoon, Menne.
Met de terugkomst van Sanne in

december is het team weer voltallig. De drie verloskundigen willen alle kersverse en aanstaande ouders
bedanken voor het begrip dat iedereen getoond heeft in de afgelopen
periode.
Het was een hectisch jaar waarin
vreemde gezichten eigen werden.
Doordat zoveel mogelijk voor vaste waarneemsters was gezorgd, was
het aantal vreemde gezichten gelukkig beperkt.
Jozina, de praktijkassistente, kreeg
een vuurdoop; zij moest na een heel
korte inwerkperiode direct zelfstandig aan het werk. Op nu naar 2009!

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Woensdag 31 december: 19u.
dhr. D.W. Vollmuller, Aalsmeer. Oudejaarsdienst.
Donderdag 1 januari 10.30u. ds. E.J.
Westerman, Aalsmeer. Nieuwjaarsdienst.
Zondag 4 januari: 10u. ds. E.J. Westerman, Aalsmeer. Doopdienst en
Bevestigingsdienst.
Oost: Woensdag 31 december: 19u.
Oudejaarsdienst met C.G. Graafland. Donderdag 1 januari: 10.30u.
Nieuwjaarsdienst met C.G. Graafland.
Zondag 4 januari om 10u. W. Dekker.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Woensdag 31 december: 18.30u. ds.
A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Woensdag 31 december: 19.30u.
ds. K. Muller. Zondag 4 januari: 10u.
ds. K. Muller. 16.30u. ds. K. van As,
Oostzaan.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen opgave.

Eerste Begra bijbel
studieavond
Aalsmeer - Maandagavond 5 januari is de eerse bijbelstudieavond
in het nieuwe jaar van Stichting Begra. De mondiaal bekende evangelist Kees Goedhart zal de eerste
twee maandagavonden voor zijn rekening nemen. Als geen ander kan
deze uitlegger op zijn eigen inspirerende wijze het evangelie brengen
en verduidelijken. Kees is een leraar
pur sang.
De Begra-avonden zijn leerzaam,
gezellig en laagdrempelig en ieder is welkom. Locatie is Heliomare, Zwarteweg 98.
Aanvang 20.00 uur. U wordt verwelkomd met een kopje koffie. Vanaf 19.30 uur is de ontvangsruimte
open.
De gastsprekers komen uit het hele
land en belichten vele facetten van
de Bijbel, zodat je je vaak afvraagt:
Waarom heb ik dit nooit geweten?
Waarom is mij dit nooit verteld? De
Begra is niet aan enig kerkgenootschap gebonden.
De circa 50 wekelijks trouwe bezoekers zijn ook dan uit allerlei gemeentes afkomstig. De toegang is
gratis.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Woensdag 31 december: 17u. in
Kloosterhof woord-comm.viering
met N. Kuiper. Om 19u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt.
Mmv Karmelkoor. Vrijdag 2 januari: 9u. in Kloosterkapel euch. viering
met Karmelieten. Om 10u. in Zorgcentrum Aelsmeer euch. viering met
L. Seeboldt. Zaterdag 3 januari: 17u.
in Kloosterhof woordcomm. viering
met N. Kuiper.
Zondag 4 januari om 10.30u. in Karmelkerk euch. viering met L. Seeboldt. Mmv alle koren. Om 14.30u.
Poolse dienst.
Rijsenhout: zat. 3 januari: euch. viering met L. Seeboldt. Mmv S.D.G.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Woensdag 31 december: 19.30u. ds.
J. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Woensdag 31 december: 19u. dienst
met R. Poesiat, Oudejaarsdienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Woensdag 3 1 december: 19u.
woorddienst Oudejaarsviering met
A. Blonk en mmv Fiore/K.K.
Zaterdag 3 januari geen dienst.
Zondag 4 januari: 10.30u. woordcomm. viering met A. Blonk. Nieuwjaarsreceptie. Dames-+herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 4 januari: om 19u. ds. Tim
Vreugdenhil.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
Bijbelstudie
Maandag 5 januari bijbelstudie st.
Begra in gebouw Heliomare. Om
19u. met evang. Kees Goedhart.
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AGENDA

Puzzelrit en nieuwjaarsreceptie bij RKDES
Kudelstaart - Op zondag 4 januari wordt de traditionele autopuzzeltocht van RKDES weer gehouden. Nu de autobrandstofprijs weer
is gedaald is er geen beletsel om
niet mee te doen met deze gezellige toer/puzzeltocht. Onderweg worden vragen gesteld over de omgeving en fotovragen zijn in de puzzel verwerkt, kortom een leuke bezigheid voor het hele gezin of met
vrienden of vriendinnen. De inschrijving is gratis. Er wordt een keer ge-

pauzeerd in een gezellige kroeg/
eettent (1 consumptie gratis) en de
deelnemers krijgen onderweg nog
een verrassing aangeboden. Aanvang puzzeltocht tussen 11.00 en
12.00 uur, vanaf 10.30 uur is de kantine open voor een kopje koffie en
inschrijven.
Vanaf 15.00 uur is aansluitend de
nieuwjaarsreceptie, alle consumpties deze dag 1 euro. Iedereen is van
harte welkom in de kantine van RKDES aan de Wim Kandreef.

Amateur-dansgroepen in
De Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - De landelijke dansorganisatie voor amateurs, Color
Guard Nederland (CGN) start zaterdag 3 januari haar competitieseizoen traditioneel in Aalsmeer. In
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg doen 21 groepen uit heel Nederland en zelfs Frankrijk mee. De
competitietour brengt vele voordelen met zich mee voor de deelnemers. Het zijn allemaal op zich
staande verenigingen die zich kunnen verbeteren door optreedervaring en commentaar van een deskundig juryteam. Anders dan bij So
You Think You Can Dance en Idols
vallen de groepen pas af op de laatste dag in Eindhoven. Overdag volgt
daar de selectie en ‘s avonds wor-

den de winnaars gekozen uit de selecte groep. De groepen zijn helemaal vrij in wat ze doen. Alles van
Callas tot Kane mag uitgevoerd
worden. De groepen krijgen ongeveer 5 minuten om zich te presenteren. De tournee start in januari en
duurt tot de laatste dag van maart.
Plaatsen als Aalmeer, Goes, Waalwijk, Almere, Drachten, Eindhoven
en Franeker worden aangedaan. De
wedstrijd in Aalsmeer start om 17.00
uur, de zaal en kassa gaan om 16.30
uur open. Kaarten zijn verkrijgbaar
aan de deur en kosten 8,50 euro. De
hele avond strijden de groepen. Een
website met informatie over deze
unieke activiteit is van start gegaan:
www.2009.nl voor informatie.

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

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

Mr. Boogie Woogie live in
café Bacchus zaterdag

Aalsmeer - Om het nieuwe jaar
goed in te luiden, is een ieder op zaterdag 3 januari welkom op de jaarlijkse nieuwjaarsborrel in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Het nieuwe jaar start met een optreden van de fabuleuze Mr. Boogie
Woogie! Pianist en zanger Eric-Jan
Overbeek kreeg als kind klassiek pianoles, maar werd op dertienjarige
leeftijd gegrepen door ‘de boogie-

woogie’ na het horen van Fats Domino’s Swanee River Hop. Geïnspireerd door zijn boogie-maatjes Rob
Hoeke en André Valkering ontwikkelde hij zich zeer snel tot de meest
opvallende en energieke boogiewoogiepianist van Nederland. De
zaal van het culturele café in de
Gerberastraat gaat zaterdag open
om 21.00 uur, het optreden begint
rond de klok van 21.30 uur.

STAGE
MUSIC SHOP
IEDEREEN EEN GEZOND
EN MUZIKAAL
2009
TOEGEWENST!
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Popprijs Amstelland en de
Meerlanden voor bands
joen (Amstelveen), de Bajes (Amstelveen) of The Mix (Uithoorn). Ook
voor de 2e en 3e plaats zijn er leuke
prijzen te winnen. De Popprijs wordt
georganiseerd door stichting Cardanus en Poppodium P60.
De voorrondes van de Popprijs vinden plaats in jongerencentra uit de
regio: zaterdag 14 februari in de Bajes (Amstelveen) , zaterdag 28 februari in het Galjoen (Amstelveen),
zaterdag 14 maart in Elf91 (Oudekerk a/d Amstel) en op zaterdag 28
maart in JC de Lans (Hoofddorp).
De halve finales zijn op vrijdag 17 en
zaterdag 18 april en deze zijn in de
N201 (Aalsmeer) en The Mix (Uithoorn). De finale vindt plaats op vrijdag 1 mei 2009 in Poppodium P60.
Om je aan te melden voor de Popprijs moet het inschrijfformulier, biografie, demo en eventueel foto uiterlijk voor vrijdag 30 januari bij P60
binnen zijn. Afgeven: P60, Stadsplein 100a, Amstelveen. Opsturen:
P60, t.a.v. de Popprijs, Postbus 111,
1180 AC Amstelveen Mailen: popprijs@p60.nl. Het inschrijfformulier
is te downloaden via: www.p60.nl/
popprijs.

10 Januari in cultureel café Bacchus

Johan Goossens: Poëtisch,
sarcastisch en eigenwijs!
Aalsmeer - Op zaterdag 10 januari is er in cultureel café Bacchus
een optreden van het veelbelovende cabaret talent Johan Goossens.
Zijn programma heeft de pakkende titel A-boom! Eindelijk een jonge
cabaretier die zich niet beperkt tot
navelstaren! Johan Goossens is met
zijn 25 jaren sarcastisch, poëtisch,
eigenwijs en gelukkig ook nog erg
grappig. Met zijn voorstelling Punaise won hij in 2006 het Groninger
Cabaret Festival, waar hij als eerste
ooit meteen alle prijzen in de wacht
sleepte. De jury prees zijn scherpe
blik op de wereld; zijn taalgevoel en
absurde gedachtensprongen. In zijn
eerste avondvullende show A-boom
vliegt Johan van Samir A. naar managers, van mensen-mensen naar
hongerbuikjes, En van pornofilms

naar Louis Couperus. Hier en daar
afgewisseld met een lied waar je
kippenvel van krijgt of natuurlijk
de slappe lach. Johan schreef eerder columns voor de Trouw, bouwde een schooltje in Ghana, studeerde Nederlands in Amsterdam, tourde langs studenten- en bejaardenverenigingen, en staat nu gepokt en
gemazeld waar hij zich thuisvoelt: In
het theater.
Komt allen om dit nieuwe cabaret
talent te ontdekken in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat op
zaterdag 10 januari, aanvang 21.00
uur. Kaarten à 10 euro kunnen gereserveerd worden via de site www.
cultureelcafebacchus.nl of zijn op
10 januari af te halen bij de kassa van cultureel café Bacchus, zaal
open om 20.15 uur.

Exposities
Tot en met 4 januari:
* Expositie over (oud)-Aalsmeer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. KCA
i.s.m. stichting Oud Aalsmeer. Gratis te bezichtigen iedere donderdag
tot en met zondag 14-17u. Nieuwe
expositie: Vanaf 8 januari Couleurs
d’Afrique.
* Op kinderkunstzolder in Oude
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de
letter’.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met
werken van Wendy Limburg, Beb
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia
Woning in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg 1. Open elke vrijdag,
zaterdag en zondag 13-17u.

Diversen
Maandag 29 december:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd t/
m 12jr. in Proosdijhal, Kudelstaart,
9.30 tot 12u. In kerstvakantie extra
vrijzwemmen in De Waterlelie.
Donderdag 1 januari:
* Nieuwjaarsplons in Oosterbad,
Jac. Takkade vanaf 14u.
Vrijdag 2 januari:
* Spelletjeavond AAS in De Binding,
Zijdstraat vanaf 20u.
Zondag 4 januari:
* Autopuzzeltocht RKDES. Start 1112u. kantine Wim Kandreef, Kudelstaart. Vanaf 15u. receptie.
Maandag 5 januari:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
120u. Aanwezig 19.45u.
Dinsdag 6 januari:
* Inloop voor tieners op Bindingzolder, Haya van Somerenstraaat, 14u.
Woensdag 7 januari:
* Koffie-ochtend in De Spil, Spilstraat Kudelstaart vanaf 10u.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Film kijken tijdens Zolder4Kids op
Bindingzolder, Haya van Somerenstraat, 14-16u. Jeugd groep 5 en 6.
Donderdag 8 januari:
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Speelavond BV De Oude Spoorbaan in ‘t Anker, Oosteinderweg
273a vanaf 19.30u.
Vrijdag 9 januari:
* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Vergadering en film IJsclub
Aalsmeer-Oost in ‘t Anker, Oosteinderweg vanaf 20u.
Vergaderingen/recepties
Vrijdag 2 januari:
* Nieuwjaarsreceptie buurtvereniging Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan van 20 tot 22u.
Zaterdag 3 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVA in kantine
aan Dreef vanaf 16u.
Maandag 5 januari:
* Receptie gemeente in burgerzaal,
gemeentehuis voor alle inwoners
van 20 tot 23u.
Donderdag 8 januari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis. Aanvang 20u.
Vrijdag 9 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SPIE, pramenrace, in The Beach, Oosteinderweg
247 van 17 tot 19u.

Chris, Edith en Ten Beers en
Dippers in De Oude Veiling

Inschrijving is begonnen

Aalsmeer - Bands uit Noord-Holland kunnen zich inschrijven voor
de 11e editie van de Popprijs Amstelland en de Meerlanden. De editie van 2009 begint op zaterdag 14
februari en zal bestaan uit vier voorrondes op diverse locaties in de regio Amstelland en de Meerlanden.
Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor een grotere opzet met halve finales in de N201 (Aalsmeer) en
The Mix (Uithoorn). De finale is op
vrijdag 1 mei in poppodium P60 te
Amstelveen. De prijzen zijn onder
andere een exportprijs, een half jaar
gebruik van de oefenruimte van P60
en een opnamedag in studio Peggy51. Bands uit de regio Amstelland
en de Meerlanden kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de Popprijs.
De Popprijs is een wedstrijd voor
bands uit Noord Holland. Op deze
manier wordt aan bands een platform geboden. Zij kunnen hun talenten ontwikkelen en podium ervaring opdoen. De winnaar van de publieksprijs krijgt de mogelijkheid om
een eigen avond te organiseren binnen een van de locaties van stichting Cardanus. Dat zijn: Het Gal-

Muziek/cabaret
Maandag 29 december:
* Bon Bini disco voor jeugd 12-15jr.
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
* Laatste werkdag feest in café de
Praam, Zijdstraat met dj’s Marco en
Martijn en zanger Wesly Bronkhorst.
Open vanaf 13u.
Dinsdag 30 december:
* Laatste werkdagfeest met dj Kees
Markman in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 14u.
31 december/1 januari:
* Oud en nieuw feest in Oude Veiling, Marktstraat met Chris Bosse, Edith Barkly en Ten Beers After.
Open vanaf 22.30u.
* Oud en nieuw feest in N201, Zwarteweg voor iedereen v/a 14jr. Open
vanaf 00.30u.
Vrijdag 2 januari:
* Eerste werkdag in 75 jarig café
Sportzicht, Sportlaan met zangeres
Gerdi vanaf 16u.
Zaterdag 3 januari:
* Optreden De Dippers in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 21u.
* Mr. Boogie Woogie Eric-Jan Overbeek live in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
* Openingsfeest Marktstraat in The
Fifties met dj Soedesh Funkee Jankee vanaf 21u.
Zondag 4 januari:
* Aalsmeers Harmonie geeft nieuwjaarsconcert in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Aanvang: 11.30u.
Woensdag 7 januari:
* Salsa-dansen in The Beach, Oosteinderweg 247a vanaf 19.30u.
Zaterdag 10 januari:
* Cabaret van Johan Goossens in
cultureel café Bacchus in Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 11 januari:
* Lynn Miles in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15u.

Zaterdag 3 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open. Iedere zaterdag
van 11.00 tot 16u.

Jeugdige pianist in de finale

6-Jarige Faas Kaaijk speelt
tijdens nieuwjaarsconcert
Aalsmeer - Zondag 21 december
was de finale van de compositiewedstrijd op weg naar het nieuwjaarsconcert 2009. Dertien jonge
componisten streden om vier plekken in het nieuwjaarsconcert: het
laatste beslissende concert waarin
alle dertien finalisten nog één keer
hun eigen compositie mochten laten horen met het Nederlands blazers ensemble. Eén van de finalisten was de pas 6 jarige Faas Kaaijjk
uit Aalsmeer.
De spanning steeg, want de tien
jonge componisten die hun stuk
ten gehore brachten voor dat Faas
aan de beurt was, waren allen bijzonder goed. Eindelijk was Faas
aan de beurt. Hij kroop als jongste
componist en pianist aan de vleugel en zette zijn stuk krachtig neer!
Na Faas kwamen nog twee finalisten en weer hoorden de aanwezigen prachtige klanken. Daarna was
het wachten op de jury. De ze dames en heren bleven maar liefst een
uur weg om te beraadslagen. Het
was ook wel een hele lastige opgave, want hoewel ze alle dertien de
sterren van de hemel speelden konden er maar vier composities uitgekozen worden. Eindelijk werden
de finalisten bekend gemaakt en ja

Laatste werkdag
met dj Kees!
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren wordt iedereen uitgenodigd om
op dinsdag 30 december in The
Beach de laatste officiële werkdag
van de veiling gezellig af te sluiten

hoor, Faas Kaaijk bleek één van hen.
Met zijn compositie ‘de draak’ gaat
Faas op donderdag 1 januari samen
met het Nederlands blazers ensemble het concertgebouw op z’n kop
zetten!
Het concert wordt uitgezonden op
televisie om 20.25 uur op Nederland
2. Het nieuwjaarsconcert is uitverkocht, maar er zijn nog enkele kaarten voor de generale op 31 december om 15 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.concertgebouw.nl.

Aalsmeer - Met hun fantastische
stemmen openen Chris Bosse en
Edith Barkey het oude jaarsfeest
in De Oude Veiling op woensdagavond 31 december. Ook de band
Ten Beers After gaat deze avond
optreden, maar pas na de jaarwisseling. Om 22.30 uur gaat De Oude Veiling open en Chris Bosse en
Edith Barkey zullen beginnen met
hun optreden rond 23.00 uur.
De grote zaal zal een warme gezellige uitstraling hebben waarin iedereen kan genieten van de muziek.
Chris en Edith brengen mooie nummers, zoals You never walk alone en
My Way, en vele andere jazzy-soul
nummers ten gehore. Het optreden
van Chris en Edith zal tot 24.00 uur
duren. Op het moment van de jaarwisseling toosten zij met champagne met u op het nieuwe jaar. Waarna iedereen elkaar een gelukkig en
gezond 2009 kan wensen en buiten het vuurwerk te bewonderen
valt. Rond 0.30 uur betreedt Ten
Beers After het podium en barst het
nieuwjaarsfeest los tot in de kleine
uurtjes. De Aalsmeerse band dendert het nieuwe jaar in met haar bekende mix van swing, soul, blues en
boogie. Het spetterende optreden
zal zelfs de meest ambitieuze vuurpijl doen verbleken.
Met de onnavolgbare voetzoekers
bassist George en drummer Cees
Tas, de klinkende kanonslag Jacko op keyboard en zang, het bengaals blazersvuur komt van tenoortje Anne Kee, trompetta Nienke en Pieter op de baritondeuze.
Dan schijnt daar het sprankelende
sterretje gitarist Jan-Willem en als
klap natuurlijk zangeres Dorine, Ten
Beers eigen gillende keukenmeid.
Laat je meeslepen met die daverende trein in Choo choo cha boogie.
Laat je bedwelmen door die dampende soul van Aretha’s Think. En

Werelddansen
met Nivon
onder het genot van een hapje en
een drankje. Met de Aalsmeerse dj
Kees Markman achter de draaitafels
belooft het een spetterende afsluiting van het jaar te worden! De deuren van The Beach aan de Oosteinderweg 247a zijn open vanaf 14.00
uur en de entree is natuurlijk gratis!
Voor informatie: 0297-347444.

Aalsmeer - Nivon Natuurvrienden
Aalsmeer e.o. gaat ook dit nieuwe
jaar een wekelijkse cursus werelddansen aanbieden. Onder de beproefde dansleiding van Annie Keijzer zal er elke donderdagavond
vanaf 8 januari gedanst worden in
de gymzaal in de Roerdomplaan van
20.00 tot 21.30 uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Aanmelden kan op onderstaande nummers, of aan de zaal. Werelddan-

stuiter mee op de scabreuze ska van
Baggy Trousers. Geef je over aan die
weldaad die Ten Beers After heet!
Natuurlijk zal een glas champagne,
oliebollen en bitterballen niet ontbreken. Koop nu nog snel kaarten
à 15,- verkrijgbaar aan de bar in De
Oude Veiling in de Marktstraat en
De Carnivoor in de Ophelialaan.
Dippers, jammen en Lynn Miles
Zaterdag 3 januari organiseert De
Oude Veiling een nieuwjaarsparty.
Hét moment om elkaar een goed en
gezond nieuwjaar te wensen onder
genot van een hapje en een drankje. De live muziek wordt verzorgd
door De Dippers! Aanvang: 19.00
uur. Alvast notities waard: Op vrijdag 9 januari wordt voor de eerste
maal een jamsessie gehouden in De
Oude Veiling in de Marktstraat. De
aanvang is 20.30 uur en de toegang
is gratis. Het eerstvolgende luisterconcert op zondagmiddag is op 11
januari vanaf 15.00 uur. Het podium is dan voor de Canadese zangeres en gitariste Lynn Miles. Kaarten
hiervoor zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de bar of te bestellen via
info@deoudeveiling.nl.

sen is iets dat iemand met een beetje maatgevoel snel kan leren en is
heel afwisselend. Soms iets met een
partner, dan weer los zoals bij een line-dance of ook in een kring. Er zal
aandacht zijn voor nieuwe dansen,
die met elkaar aangeleerd worden.
Ook voor mensen die meer willen
gaan bewegen en daarbij graag genieten van muziek en dans, is deze
activiteit weer eens wat anders.
Het is tamelijk intensief maar niet
zwaar. De kosten zijn 54 euro, Nivon-leden 48 euro, per halve cursus. Dit is tot de zomer. Informatie
en opgave via 0297-322479 en 0206436334.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten,
rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.3017.00 uur.
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw
gemeentegids.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297– 38 76 17
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.

nieUwJaarsBiJeenKomst Gemeente aalsmeer
5 JanUari 2009
De gemeente Aalsmeer organiseert op maandag 5 januari 2009
vanaf 20.00 tot 23.00 uur de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Alle
Aalsmeerders en Kudelstaarters zijn van harte welkom in de Burgerzaal van het gemeentehuis om elkaar in een informele sfeer een
gelukkig Nieuwjaar te wensen onder het genot van een drankje en
een hapje. Het gemeentebestuur nodigt iedereen van harte uit om
deze avond naar het gemeentehuis te komen om met elkaar 2009
een feestelijke start te geven.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 1
t/m 31 dec.
t/m 31 dec.
t/m 31 dec.
t/m 2 jan.
t/m 14 jan.

oPeninGstiJDen GemeenteHUis ronD De feestDaGen
24 en 31 december: vanaf 16.00 uur gesloten.
1 en 2 januari: gesloten.
Op 5 januari: geopend vanaf 11.00 uur.
DefinitieVe BesCHiKKinGen

t/m 19 jan.
t/m 23 jan.
t/m 23 jan.

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunning is verleend:
• op het eiland ten westen van Praamplein: 1 wilg,
1 kastanje en 160 strekkende meter elzenhaag
Datum verzending vergunning: 24 december 2008

t/m 26 jan.
t/m 3 febr.

t/m 4 febr.

Kapvergunning: eiland Pinto, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer, H 2876, 2 zilverberken;
Verkeersbesluiten: aanleggen gehandicapten parkeerplaatsen: Clauslaan 10, Clematisstraat 32;
Beleidsregels éénmalige uitkering sociale minima
2008;
Wet milieubeheer: veranderingsvergunning Koninklijke De Vries Scheepsbouw BV, Oosteinderweg 25;
Kapvergunningen: nabij Surfeiland: 4x Canadese populier, 36x gewone els, 23x gewone es, 28x veldesdoorn, 1x gewone haagbeuk, 2x ratelpopulier, 8x
schietwilg, 3x populier en 1x meidoorn; Uiterweg
291ws 1, 1 berk;
Kapvergunningen: Mijnsherenweg 40 Kudelstaart:
1 taxodium distichum; Oosteinderweg 40: 1 kerstboom;
Verkeersbesluiten: aanwijzen autodateparkeerplaatsen;
Kapvergunningen: Oosteinderweg 344, 1 berk; Sportlaan 71, 1 iep;
Gedeeltelijk goedgekeurd Bestemmingsplan Kudelstaart 2006:
Kapvergunningen: J.P. Thijsselaan 18, 2 berken; Zwarteweg 59, 1 berk; Legmeerdijk 291, 6x Tilia Euchlora,
1x Populus xcanadensis, 1300 m2 gemengd loofhout;
Oosteinderweg 278, 2 kastanjes en 1 beuk;
Kapvergunning: op het eiland ten westen van Praamplein: 1 wilg, 1 kastanje en 160 strekkende meter elzenhaag.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 januari 2009
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Stommeerweg 91, het plaatsen van zonwering;
• Koningsstraat 66, het plaatsen van een carport;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.

ter inzagetermijn tot vrijdag 9 januari 2009
• Hornweg 130, gebruik pand als projectbureau
Green Park Aalsmeer.
ter inzagetermijn tot vrijdag 16 januari 2009
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje.
ter inzagetermijn tot vrijdag 23 januari 2009
• Aalsmeerderweg 283a, het bouwen
van een bedrijfsverzamelgebouw;
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 januari 2009.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’.
Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden
raadplegen.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht
het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan
uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via
het hoofdnummer: 0297-387575.
sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555
of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie
noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Feest voor iedereen vanaf 14 jaar

Heropeningsfeest Marktstraat in
The Fifties met dj Funky Jankee

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

Aalsmeer - Ter gelegenheid van de
heropening van de Marktstraat organiseert poolcafé The Fifties op zaterdag 3 januari een feest. Elke liefhebber van gezelligheid, muziek en
een drankje is van harte welkom om
dit Markstraat-feest bij te wonen.
Dj Soedesh Funky Jankee komt het
feestje opluisteren met muziek van
alle tijden.
Poolcafé The Fifties is gevestigd
aan de Markstraat (nummer 22) en
heeft de herinrichting van de straat
van dichtbij meegemaakt. Eind oktober zijn de werklieden begonnen
met het karwei en het is nu klaar. De
Markstraat ziet er weer gloednieuw
uit en heeft dezelfde ‘looks’ als de
Seringenstraat en de Schoolstraat.

Oud en nieuw in de N201

Salsadansen in
The Beach
Aalsmeer - Spreekt salsa je aan,
maar beheers je de basispassen
nog niet? Kom dan naar de gratis proefles op woensdag 7 janu-

weg, daar is warm en gezellig!
Als je geen trek hebt om tussen
de vuurpijlen door te fietsen kun je
met de speciaal ingezette bus mee.
Een kaartje voor de heen- en terugreis kost 5 euro en is inclusief
3 consumptiemunten. Als je op eigen gelegenheid komt is de entree aan de deur gratis. Bustijden
en opstapplekken zijn te vinden op
www.n201.nl Het feest is van 0.30
tot 05.00 uur.
ari. Tijdens deze les kun je kennis
maken met de ongedwongen sfeer,
de lesmethode en het enthousiasme van de docenten. De aanvang is
19.30 uur. Voor meer informatie surf
naar www.beach.nl of kom langs in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a.

IJs sterk genoeg voor vogels
Aalsmeer - Voor mensen was het nog veel te dun, maar vogels begaven zich
het afgelopen weekend al op het ijs. Bij het ter perse gaan van deze krant hadden de sloten alweer vijf of meer graden vorst gekregen, dus het zal niet lang
meer duren of de schaatsen kunnen echt ondergebonden worden!

Iedereen is welkom op
de nieuwjaars-receptie

Woonatelier nog groter en mooier

Decorette Piet heeft
grootse plannen...!
Aalsmeer - Het nieuwe jaar start
Decorette Piet met een spectaculaire verbouwing. Hét woonatelier
wordt nog groter en nog mooier. Al
jaren lang is Decorette Piet een begrip in Aalsmeer en verre omstreken. Zij is dan ook een modieuze totaalaanbieder voor alle zes wanden
van elke ruimte. Of het nu gaat om
vloerbedekking, raamdecoratie en
gordijnstoffen, zonwering, verf en
glas, behang of aanvullende accessoires, het woonatelier biedt een ruime keuze. Tijdens de spectaculaire
verbouwing is Decorette Piet gevestigd in een tijdelijke locatie recht tegenover de bestaande winkel. Klanten kunnen dan ook gewoon parkeren op de voor hen vertrouwde parkeerplaatsen voor de winkel. Voor

een snelle en geruisloze verhuizing
is de winkel alleen maandag 5 januari gesloten. Vanaf 6 januari bent u
dus van harte welkom op de tijdelijke locatie waar u goed en in dezelfde sfeer zal worden geadviseerd.
De verhuizing terug naar het totaal
vernieuwde woonatelier vindt plaats
in de laatste week van januari. Dan
zal de winkel gesloten zijn van 26
tot en met 29 januari. Op 30 januari opent Decorette Piet haar deuren weer voor u en u kunt dan een
kijkje komen nemen en u laten prikkelen door de nieuwe uitstraling.
Houdt u bovendien uw brievenbus
in de gaten, want er komt een speciale openingskrant met spectaculaire acties.

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

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

Oud papier weer
aan de weg in
Kudelstaart!

op. Gaarne na 18.00 uur het papier
aan de weg zetten op die plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst van het oude papier steunt
de Supporters Vereniging Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Dus
verzamel het papier voor de eerste
vrijdagavond van de maand.

Kudelstaart - Vrijdagavond 2 januari haalt de Supporters Vereniging Kudelstaart het oude papier

Op 17 januari in ‘t Anker

Nieuwjaar en Cinefleur
bij Film- en Videoclub
Aalsmeer - Op maandagavond 5
januari wordt het jaarlijkse nieuwjaarsdiner van de Film- en Videoclub
Aalsmeer gehouden bij het specialiteiten restaurant Oriëntal Paradise’ aan de Kudelstaartseweg 64.
Leden en oud-clubleden die hieraan willen deelnemen kunnen zich
via telefoon aan melden tel. 0235284564 of 0297-326344. De voorbereidingen voor het Cinefleurfestival, dat op zaterdagavond 17 janu-

ari in het gebouw ’t Anker plaatsvindt, zijn in volle gang. Eén keer in
de vijf jaar is er voor het publiek in
Aalsmeer de kans om zo’n filmfestival eens bij te wonen. De beste videoproducties van vier deelnemende videoclubs zijn dan te bewonderen. Kaarten voor het Cinefleurfestival à 7 euro zijn verkrijgbaar bij CSA
Computers in de Ophelialaan 137 of
te bestellen via het secretariaat tel.
0297–326344.

Met parkeervakken aan beide zijden, en het trottoir gelijk aan de rijbaan gemarkeerd door verschillende kleuren steentjes, kan de Marktstraat er weer tegenaan! Reden voor
een feestje, zo vindt de eigenaar van
The Fifties.
Proosten
Op zaterdag 3 januari vanaf 21.00
uur is iedereen welkom om de heropening samen te vieren. Deze
avond is gelijk een mooie gelegenheid om te proosten op het nieuwe
jaar, voor diegenen die dat nog niet
gedaan hebben. DJ Soedesh Funky
Jankee draait muziek uit de jaren vijiftig tot en met nu. Voor alle leeftijden zit er wel wat bij!

Rabobank: Met beide
benen op de grond!
Aalsmeer - Nog een dag en dan laten we het jaar 2008 achter ons. Een
roerig jaar met de kredietcrisis en
de daarbij behorende faillissementen. Hoe gaat dit verder in 2009?
Vooralsnog ziet het er naar uit dat
ook Nederland niet ontsnapt aan
de wereldwijde conjuncturele neergang in 2009.
De Rabobank voorziet geen economische groei. Toch blijft Rabobank
Regio Schiphol financieel stabiel
in deze onrustige tijden. Een bank
zonder aandeelhouders, maar wel
met meer dan 1,5 miljoen leden. En
hoewel Rabobank nu ook wereld-

wijd actief is, komt zij bij belangrijke beslissingen altijd weer terug bij
haar klanten en leden. Want zij hebben het gewoon nog steeds voor
het zeggen. Dat klinkt misschien
wat omslachtig. Maar dat zorgt wel
voor heel veel rust. Rabobank Regio
Schiphol is u in het oude en in het
nieuwe jaar graag van dienst. Rond
de jaarwisseling zijn er echter aangepaste openingstijden. Op oudejaarsdag is de bank tot 12.00 uur
geopend en op nieuwjaarsdag is
de bank uiteraard gesloten. Vrijdag
2 januari zijn de kantoren weer geopend voor alle bankzaken.

Nu ook viering ‘eerste
werkdag’ in Sportzicht
Aalsmeer - Jaren geleden introduceerde café Sportzicht het begrip
‘laatste werkdag’. Het gaat hier om
de laatste werkdag in het kalenderjaar van de veiling. In het café is het
dan een drukte van belang en de
bediening wat anders dan anders.
Andere Aalsmeerse etablissementen hebben het idee overgenomen
en er kan inmiddels van een zekere plaatselijke traditie worden gesproken.
In café Sportzicht wordt op vrijdag
2 januari nu ook de ‘eerste werkdag’ gelanceerd, waarbij de laatste
werkdag van dinsdag 30 december
nog eens dunnetjes wordt overgedaan, als een soort verlate nieuwjaarsdag. Het is de eerste gebeurtenis in het kader van het 75-jarig
bestaan van Sportzicht (dat in 1934
werd geopend). Van de partij is ook
de Aalsmeerse all-round zangeres

Gerdi. In 2009 verschijnt haar eerste
single. De eerste werkdag in Sportzicht aan de Sportlaan op vrijdag 2
januari is vanaf 16.00 uur.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 30 december 2008

Van de hak
op de tak

ingezonden
Beste burgemeester, wethouders
en fractievoorzitters:
Met aandacht heb ik jullie reacties
op de vragen gelezen in deze krant
zo vlak voor de kerst. Mijn eerste reactie: Veel (beleids)plannen ontwikkelen, over de gemeentegrenzen kijken, niets overhebbend voor opvang
jeugd door sportverenigingen. Ook
met de ervaringen van de afgelopen
periode moet ik helaas constateren
dat vanuit de gemeente Aalsmeer
geld beschikbaar is voor de jongeren die maatschappelijk uit de
boot dreigen te vallen. Zie bijvoorbeeld het opknappen van jeugdhonken/hangplekken (een aanfluiting, geraamde kosten met officiële opening 3000,00 euro?), zoals bij
de Bloemhof en het aanstellen van
jeugdwerkers.
Deze jongens maken er wel een
bende van door afval, glas en peuken achter te laten. Tevens krijgen
ze de gelegenheid om vernielingen
aan te richten door afvalbakken in
de brand te steken, omheining en
doelnetten te vernielen, etc. Indien
de club aanklopt bij de gemeente geven ze niet thuis als hier om
vervanging cq maatregelen wordt
verzocht of gevraagd. Het is immers een openbare ruimte en mag
niet afgesloten worden. Geen signaal dus naar de veroorzakers dat
dit niet getolereerd kan worden. Tevens geeft de gemeente Aalsmeer
en haar Eredivisie handbalvereniging Fiqas Aalsmeer een ‘mooi’ visitekaartje af aan onze bezoekende
tegenstanders.
Waar liggen de prioriteiten? Verenigingen voelen nu ook de tekorten in mogelijkheden van begeleiders en trainingsfaciliteiten door de
aanwas van nieuwe leden. Er komt
wel geld voor jeugdwerkers, maar

Winter

het krachthonk moet wijken voor
nieuwbouw bedrijventerrein, uitwijken van trainingen naar niet voor
handbal geschikte gymzalen en
er is geen subsidiepotje beschikbaar voor sportbegeleiders die juist
voor en/of na schooltijd onze kinderen van de straat houden. Beste bestuurders: Houd u er rekening
mee dat bij gebrek aan (financiële) ondersteuning van de Aalsmeerse (sport)verenigingen dit in de toekomst zal leiden tot een nog grotere noodzakelijke financiële bijdrage van de gemeente voor de zogenaamde drop-outs die ’s avonds
door de straten en wijken banjeren.
Mijn beste wensen zal dan ook zijn:
Ondersteun onze verenigingen met
raad en daad. Creëer en geef deze
verenigingen de mogelijkheden om
door te groeien. Ga niet elke keer
soebatten om verzoeken van kleine
bijdragen. Kijk niet alleen naar Uithoorn, maar ook naar de gemeente Amstelveen die juist in de afgelopen maanden een goed sportbeleid heeft neergezet voor sportverenigingen met een speciale editie
voor de topsport waardoor de nodige pr voor de gemeenschap via de
sport binnengehaald wordt. Of moet
een vereniging als Fiqas Aalsmeer
zich daar alvast gaan oriënteren?
Tenslotte:
Het zal mij benieuwen of bij de
Bloemhof de handbalnetten, banken, afvalbakken en de omheining
op tijd klaar zal zijn vóór het begin
van het buitenseizoen?
karinne186@wanadoo.nl,
C.J. Hooijman, Legmeerdijk 186,
1187 NJ Amstelveen.

Aan tafel bij Carlo en Irene in de winnaarsuitzending van Life & Cooking.

Mirjam de Koning in Life &
Cooking winnaarsuitzending
Aalsmeer - Tweevoudig Paralympisch zwemkampioene Mirjam de
Koning stond zondagavond jl. weer
in de kijker. De Aalsmeerse was
uitgenodigd aan tafel bij Carlo en
Irene, het tweeal dat Life & Cooking presenteert. Afgelopen zondag
stond de uitzending in teken van ‘de
winnaars van 2008’ en daar hoort
de Aalsmeerse uiteraard ook bij met
haar twee behaalde gouden medailles in Peking. Nog even haar wapenfeiten: op de 50 meter vrij behaalde Mirjam haar tweede titel na
het goud op de 100 meter rugslag.
Ze zegevierde in een wereldrecord

van 35,60 seconden. Aan tafel bij
Carlo en Irene vertelde ze in 2009
ook weer aan de bak te gaan maar
dan hopelijk wel met een opgeloste schouderblessure want die speelt
haar nu parten.
Mirjam is dit jaar een heuse BN’er
geworden en daar mag Aalsmeer
trots op zijn. Op TV, in kranten en
bij boekpresentaties; het hoort er
allemaal bij. Vrijdag voor kerst, 19
december, nam de kampioene het
eerste exemplaar van het fotoboek
‘China 2008: Nederlandse ploeg op
de Paralympische Spelen’ in ontvangst. Dat deed zij in Amsterdam,

samen met Staatssecretaris Bussemaker.
Het boek is uitgebracht door de
Stichting Hephaistos, dat hiermee
de bekendheid van sporten voor
mensen met een lichamelijke- en
verstandelijke beperking wil vergroten. In ‘China 2008’ wordt aandacht besteed aan alle Paralympische sporten waaraan Nederland
heeft deelgenomen. Ook alle prestaties van de Nederlandse deelnemers zijn in beeld gebracht. Het Nederlandse team eindigde in Beijing
op de negentiende plaats in het medailleklassement.

Jonge debaters gezocht!

Provinciaal jeugddebat in
Noord-Holland
Aalsmeer - Op vrijdag 27 februari
organiseert de Nationale Jeugdraad
in samenwerking met de provincie Noord-Holland een Provinciaal Jeugddebat. Tijdens dit debat
worden twaalf jongeren geselecteerd die doorgaan naar het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Alle jongeren uit Noord-Holland van 12 t/m 18 jaar en van vmbo, mbo, havo en vwo-scholen kunnen zich vanaf nu inschrijven op de
website.
Lijkt het jou leuk om volgend jaar
oktober in de Tweede Kamer te
staan? Doe dan mee aan de voorrondes van het Nationaal Jeugddebat: een Provinciaal Jeugddebat bij
jou in de buurt. Die dag krijg je de
kans om provinciale politici te laten weten wat jij belangrijk vindt! ’s
Ochtends maak je in groepen een
voorstel voor een provinciaal probleem dat door jongeren is aangedragen, ’s middags ga je daarover
in debat met Statenleden. Aan het

einde van de dag worden er 12 jongeren geselecteerd die deel mogen
nemen aan het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer. Dit zijn niet
alleen de jongeren met de grootste
mond, of de snelste praatjes, maar
ook de jongeren die ontzettend
goed kunnen opletten tijdens het
debat en flink kunnen meeschrijven.
Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en
weet jij hoe het voor jongeren beter
kan? Doe dan mee aan het Provinciaal Jeugddebat!
Voor meer info en inschrijven kijk je
op www.jeugddebat.nl.
Meebeslissen
De Nationale Jeugdraad is een landelijke organisatie voor en door jongeren tussen de 12 en 30 jaar. De
Jeugdraad wil dat jongeren kunnen
meedoen, meedenken en meebeslissen over alles wat voor hen belangrijk is. Of het nu gaat om politieke invloed of een evenement in
een gemeente, de Jeugdraad maakt
het mogelijk.

In verband met hijswerkzaamheden

Catharina Amalialaan in
Oosteinde tijdelijk dicht
Aalsmeer - In de week van 12 tot
17 januari wordt de Catharina Amalialaan tijdelijk gesloten. Dit in verband met het plaatsen van daklokalen op de brede school in NieuwOosteinde.
Tijdens werkuren wordt een grote
kraan geplaatst en uit veiligheidsoverwegingen zal tijdens de hijswerkzaamheden de Catharina Amalialaan bij de school in zijn geheel
worden afgesloten. In de parkeervakken langs de kanten van de
straat kan dan niet geparkeerd worden.
Routes aangegeven
De parkeerhavens bij obs De Zuidooster en bij kinderopvang Lievepop zullen tijdens de hijswerkzaamheden wel bereikbaar blijven. Begin

januari zal de aannemer borden met
een vooraankondiging plaatsen. Tijdens de afsluiting van de Catharina Amalialaan zullen routes worden
aangegeven waar de bewoners de
wijk kunnen verlaten.
In de periode tot eind februari zal de
kraan opnieuw regelmatig materialen moeten ophijsen, waardoor ook
dan de Catharina Amalialaan bij de
brede school de Mikado afgesloten
wordt voor auto’s, fietsers en voetgangers. De gemeente Aalsmeer
vraagt ouders om hun kinderen tot
eind februari zoveel mogelijk via de
Koningstraat naar school of kinderopvang te brengen.
Overigens is de Koningstraat bij de
Mikado alleen voor voetgangers en
fietsers bereikbaar.

Brand laat Hans niet onberoerd

Philippo Keukens vanaf 6
januari weer in bedrijf!
Aalsmeer - Het complex van Philippo Keukens aan de Aalsmeerderweg 83 is op zondag 21 december
gedeeltelijk uitgebrand nadat een
brand in een aangrenzend perceel
was overgeslagen naar onder andere de opslagruimte voor inbouwapparatuur en bedrijfsleider Hans van
der Linden is er ruim een week later nog helemaal stuk van. Van het
complex is niet veel meer over en de
geblakerde en verwrongen resten
van inbouwapparatuur spreken voor
zich. De spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis kregen voor
hem en zijn medewerkers een letterlijke betekenis. “Maar het heeft
geen zin om bij de pakken neer te
gaan zitten en we zijn inmiddels alweer flink aan de slag gegaan om zo

snel mogelijk weer aan het werk te
kunnen gaan en de klanten te helpen”, aldus Hans van der Linden.
“Gelukkig hebben we de administratie kunnen redden, zodat we de
klanten in ieder geval kunnen informeren. De leveranciers hebben alle medewerking toegezegd en vanaf
dinsdag 6 januari aanstaande kunnen we vanuit een tijdelijke showroom een voorzichtige herstart maken.” Het neemt niet weg dat een
dergelijke grote brand toch zijn sporen achter laat en de bedrijfsvoering
danig verstoort en dat vraagt het nodige van zowel de klanten als van de
medewerkers. De eerste voorzichtige stappen zijn gezet en Hans van
der Linden hoopt en vertrouwt er op
dat de klanten er begrip voor heb-

ben dat er nog even wat improvisatietalent moet worden aangesproken. “Maar we gaan keihard aan de
slag om zo snel mogelijk weer op de
vertrouwde wijze dienstbaar te zijn”,
aldus Hans van der Linden. Vanaf
6 januari kunt u Philippo Keukens
weer bezoeken in de kleine showroom aan de Aalsmeerderweg 83 in
Aalsmeer en Philippo Keukens is telefonisch bereikbaar op het nummer 0297-361606 of per fax 0297342510. U kunt ook e-mailen naar:
philippokeukens@planet.nl.

Pachtprijzen
Bovenlanden
gaan omhoog
Aalsmeer - Stichting De Bovenlanden is er alles aan gelegen om akkers in de bovenlanden te behouden in het landschap. Het beleid
is er op gericht om alle vrijkomende akkers aan te kopen en weer te
verpachten aan kwekers. De pachtopbrengst van deze ‘cultuurakkers’
wordt door de Bovenlanden jaarlijks
in een reservefonds gestort, waaruit onderhoud, zoals nieuwe schoeiingen, wordt betaald. In de praktijk blijkt dit net aan te lukken, laat
de stichting in haar jongste bulletin weten. Om de reserve op peil te
houden en niet in te teren op infla-

Aalsmeer - Vandaag heb ik éindelijk weer eens dat gevoel van vroeger. Tenminste, wat de winter betreft. Het is koud, er waait een schrale oostenwind en de temperatuur is
rond het vriespunt. Volgens de kenners komt er ijs op de sloten en kunnen we vandaag, oudejaarsdag 2008,
weer schaatsen. Volgens mij vroor
het vroeger vaker. ‘s Winters was er
altijd ijs.
En als het sneeuwde viel er een stevig pak dat bleef liggen. Paksneeuw
noemde je dat. Mijn vader, zwarte
Jaap, maakte ooit een slee met een
stuurtje voor me. Er lag een flink pak
sneeuw. Op de Hoge dijk, achter de
Oosteinderweg, kon je op veel plaatsen de klucht af glijden met je slee.
Ook achter ons huis. Pa had het rode sleetje met stuur af en ik mocht er
van boven naar beneden mee gaan
sleeën. De jongens en meisjes uit de
buurt gleden meestal op hun buik op
bopsleetjes of andere houten sleetjes
de klucht af, maar ik had op die dag
veel bekijks en de primeur met de
stuurslee. Nou, daar ging ik dan. Het
leek net een fietsje, maar dan met
glijders in plaats van wielen.
Daar ging ik. Mijn handjes klemde
ik stevig om het stuurtje en ik wist
dat met mijn voeten in de sneeuw
moest afremmen. Sturen? Ho, maar.
Dat moest namelijk wel omdat ik razendsnel richting kippenhok gleed.
Het sleestuurtje bleek geen enkele
grip op de sneeuw te hebben en ik
kwam met veel geraas, gekraak en
gekakel, midden in de kippenren tot
stilstand. Hoe ik, vrij onbeschadigd,
door het kippengaas kwam, weet ik
echt niet meer. De kippen zullen dagenlang van schrik, van de leg zijn
geweest. Op het stuursleetje wilde ik
nooit meer sleeën.
In die tijd hadden we ijsvrij van school.
Niet iedere dag, maar regelmatig als
de sloten en plassen stevig bevroren
waren. Of er werden op de ijsbaan
achter het Oosterbad, schaatswedstrijden door de school georganiseerd. Op een keer waren mijn broer
en ik op weg naar het ijsbaantje toen
we halverwege een reiger ontdekten
die vastgevroren aan het ijs zat met
een vleugel. Hoewel de reiger angstig was kregen we heet voor elkaar
om de vlerk los te wrijven van het ijs.
Ook zagen we een keer onder een
laagje ijs een knaak liggen. Jawel,
een papieren rijksdaalder. Het was
van dat donkere, spiegelgladde, dubbeltjesijs. Met veel geduld hebben
we lange tijd met onze handen over
het ijs gewreven. Om beurten, zodat
je af en toe je tintelende vingers weer
wat warm kreeg. Het heeft een poos
geduurd eer we de knaak te pakken
kregen. Het lukte en we voelden ons
rijk. In die tijd was het veel geld.
Ook een vorm van pure ijspret waren de prikburretjes. Een houten slee
waarmee men zich rap kon voortbewegen op het gladde ijs door met de
prikstokken stevig in het ijs te prikken. Er werden zelfs prikburwedstrijden gehouden.
Woensdag is het oudejaarsdag, dan
ga ik wat oliebollen en appelflappen kopen. Mijn moeder bakte vroeger op oudejaarsdag zelf oliebollen
en appelflappen op de twee kachels
in de schuur. Het bakken begon al
vroeg in de morgen. Zo rond de koffietijd liepen er buren en bekenden
binnen om de warme oliebollen alvast te keuren. Eigenlijk was dat altijd
heel gezellig en mijn moeder bakte
zo’n beetje voor de hele buurt. Op
een oudejaarsdag, heel lang geleden,
gebeurde het dat alle oliebollen niet
te eten waren. De buren, die zoals
gewoonlijk binnen liepen om gretig
een warme oliebol te komen proeven, vonden de kakelverse lekkernij
niet lekker. Enkelen liepen zelfs naar
buiten om de eerste happen van de
oliebol uit te spugen. Wat was er gebeurd? Mijn vader had die ochtend
zoals ieder jaar de zelfrijzende bakmeel voor de oliebollen gemaakt. Die
grote teil stond dus weer klaar. Dus
niet. Pas had weliswaar meel gemaakt, maar deze keer niet voor de
oliebollen. Het bleek een teil vol beslag te zijn dat hij voor de kippen had
klaargemaakt, de drab leek precies
op oliebollen beslag! Mijn moeder
had niets door gehad omdat het kippenvoer goed bakte. Op die bewuste oudejaarsdag pikten de kippen van
de oliebollen. Wij kregen alleen de
appelflappen; daar was het gelukkig
goed mee gegaan...
Coq Scheltens

tie, verhoogt de stichting daarom
de pachtprijzen. Na inflatiecorrectie
komen die van 60 cent per vierkante
meter op 63 cent per vierkante meter. Overigens wordt de aankoopprijs van een akker (betaald door de
Provincie) buiten de pachtberekening gehouden. En dat betekent dat
de kweker ongeveer de helft van de
economische pachtprijs hoeft te betalen. Op deze manier komt Stichting de Bovenlanden de tuinbouw
tegemoet voor het medebeheren
van de bovenlanden.
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Huisarts neemt na ruim 35 jaar afscheid

Arend Bon: “Mijn praktijk
paste mij als een jas”

De koning en koningin van het bal: Justin Pieterse en Sharon Blok Boer (foto: A. Rave)

Kerstbal op de Groenstrook
Aalsmeer - De donkere dagen voor
kerst werden op Wellantcollege vmbo de Groenstrook op sfeervolle wijze afgesloten. Naast het maken van
kerststukjes met de derde klassers
op de laatste schooldag van 2003,
werd ook dit jaar door de leerlingen uit de eerste twee leerjaren een
kerstontbijt georganiseerd. Voor de
vierde klassers was er op donderdag 18 december tenslotte een heus
kerstbal, met een echte kerstkoning
en –koningin.
Zoals gebruikelijk werd er het Kerstgala gehouden in bar/disco Bon
Ami aan de Dreef. Alle vierde klassers kwamen in gala-kledij naar dit
grootse feest. Een prachtig gezicht
om deze tieners nu te zien in driedelig kostuum of galajurk. Natuurlijk
werd er ook dit jaar weer de kerstkoning en –koningin gekozen; de
jongen en het meisje dat, volgens
een vakkundige jury, er het mooist
uitzag deze avond, mochten zich laten kronen tot koning of koningin.
De uiteindelijke winnaars waren:
Justin Pieterse en Sharon Blok.
Een andere traditie op de Groen-

strook is de jaarafsluiting. De derde
klassers maakten onder de bezielende leiding van hun mentoren een
kerststukje op school. Onder het genot van een drankje en een stukje
kerstbrood, werden menig kunstzinnige werk geproduceerd. De eerste
en tweede klassen verzorgden dit
jaar een kerstontbijt met hun klas.
In een sfeervolle ambiance werd er
gezellig en lekker ontbeten. Tenslotte eindigde iedere mentor met
een eigen woordje en mochten de
leerlingen naar huis om te genieten van een welverdiende vakantie.
Op maandag 5 januari 2009 opent
de school weer haar deuren voor de
leerlingen.
Wellantcollege vmbo de Groenstrook Aalsmeer verzorgt vmbo en
Lwoo onderwijs in een groene leeromgeving voor de basis-, kader- en
gemende leerweg. Nieuw zijn de
paarden- en kookklas! De school is
gevestigd aan de Jac. P. Thijsselaan
18. Telefonische informatie is te verkrijgen op telefoonnummer: 0297384949 of bezoek de website: www.
wellant.nl.

Feestende tieners in gala-kledij (foto: A. Rave)

Aalsmeer - Op 31 december neemt
huisarts Arend Bon afscheid van
zijn praktijk, waar hij ruim 35 jaar
met veel passie gewerkt heeft. Zijn
dochter Marieke, met wie hij de afgelopen drie jaar een duopraktijk
heeft gehad, heeft het stokje definitief van hem overgenomen. Daarmee een echte Bon-traditie voortzettend. Arend blikt met veel plezier
terug op zijn leven als huisarts. Op
de toekomst is zijn oog nog nauwelijks gericht: “Daar ben ik me heel
langzaam op aan het voorbereiden.”
In gesprek met een bevlogen huisarts. Arend ziet er verrassend jonger
uit dan zijn 64 jaar doen vermoeden.
Slank en gekleed in een blauwe
broek met colbert, precies zo een
als je van een huisarts zou verwachten, loopt hij met een energieke tred
zijn spreekkamer binnen. Eenmaal
gezeten achter zijn bureau, een arm
over zijn borst, met de andere zijn
hoofd ondersteunend, steekt hij van
wal. “Huisarts is een prachtig beroep. Het contact dat ik heb met
mijn patiënten is zonder twijfel het
leukste ervan. De 4e snotneus of het
6e uitstrijkje maken mijn werkweek
niet interessant. Nee, het gaat mij
om de patiënt die er achter zit en
de relatie die ik daar mee heb. Met
de meeste patiënten heb ik longitudinaal contact, dat betekent dat ik
lang met hen én hun families mee
mag lopen. Vanochtend kreeg ik
bijvoorbeeld een jonge vrouw met
haar baby bij mij op het spreekuur.
Ik heb die vrouw ooit zelf op de wereld gebracht, maar weet ook nog
alles van haar opa’s en vaders ziektegeschiedenis. Zo kan ik verbanden en structuren in de familie zien.
Dat maakt mijn werk heel erg boeiend.”
Puzzelen
Enthousiast vertelt Arend verder
en komt zo op een ander interessant aspect van het huisartsenvak.
“Als huisarts moet je het leuk vinden om met onderzekerheid om te
gaan. Het is niet mogelijk om altijd
met 100% zekerheid een diagnose
te stellen. Ik vergelijk diagnosticeren wel eens met puzzelen. De patiënt levert mij het eerste stukje van
de puzzel aan, daar begin ik mee.
Vervolgens stel ik wat vragen, aan
de patiënt of door middel van vervolgonderzoeken, en de antwoorden daarop vormen nieuwe puzzelstukjes. Al die puzzelstukjes vergelijk ik met de voorbeelden van diagnoses die ik tijdens mijn studie of in
de praktijk geleerd heb. Hoe meer
puzzelstukjes aanwezig zijn, hoe
makkelijker het wordt om met een
hoge mate van zekerheid een diagnose te stellen. Ik zeg wel eens gekscherend: ik zit de hele dag te puzzelen. En dat vind ik juist leuk!”
Blindedarmontsteking
tussen de buikgriep
Bij een terugblik op 34 jaar praktijkervaring is het onvermijdelijk om stil
te staan bij de hoogte- en dieptepunten. “Als huisarts maak je heel
ingrijpende dingen mee, grote menselijke drama’s, die veel indruk achterlaten. In het begin kon ik dat nau-

welijks van me afzetten, maar na zoveel jaar zit er inmiddels een laagje eelt op mijn ziel. Ter bescherming
van mezelf. De goede herinneringen
koester ik. Bijvoorbeeld die keer
dat ik naar een van de jachthavens
in Aalsmeer geroepen werd. Daar
hadden vijf kinderen last van hevige buikpijn in combinatie met diarree. Op het eerste oog leken alle vijf
de kinderen last te hebben van dezelfde onschuldige buikgriep. Toch
vertrouwde ik het bij een van hen
niet helemaal. Na nader onderzoek
bleek dat terecht. Dat kindje bleek
een blindedarmontsteking te hebben. Bijzondere herinneringen bewaar ik ook aan de tijd dat ik samen met mijn broer Piet, ook huisarts in Aalsmeer, bevallingen deed.
Het begeleiden van de geboorte van
een nieuw leven is het meest positieve waar je als arts mee bezig kan
zijn. En het schept bovendien een
bijzondere band met je patiënten.”
Veel van vader geleerd
Arend nam 34 jaar geleden de
praktijk over van zijn vader, die deze op zijn beurt weer van zijn vader,
Arends grootvader, overgenomen
had. “Mijn vader heeft mij altijd vrij
gelaten om mijn eigen beroepskeuze te maken. Als kind droomde ik ervan om boer te worden, maar naarmate ik ouder werd, raakte ik steeds
meer geboeid door het huisartsenvak. Ik liet mijn kinderdroom makkelijk varen en koos voor de studie
geneeskunde. En daar heb ik nooit
spijt van gehad.” Wanneer Arend in
1973 afstudeert treedt hij toe tot de
praktijk van zijn vader. “Ik vond het
bijzonder om met mijn vader samen
te werken. Hij gaf mij alle ruimte om
mezelf te ontwikkelen, stond open
voor de dingen die ik inbracht en
deelde al zijn ervaring met mij. Van
hem heb ik het vak geleerd.”

delijk samen verder. Ik vind dat zij
met de verhuizing een goede keuze
voor de toekomst gemaakt hebben.
Voor mij had het echter niet gehoeven. Ik had de laatste twee jaar van
mijn loopbaan ook aan de Stommeerweg, aan huis, kunnen afronden. Die praktijk paste me als een
jas, hier ben ik af en toe nog op zoek
naar mijn jaszakken.” Naast zijn
praktijk heeft Arend nog een grote
passie: nascholen. Onder huisartsen is Arend één van de bekendste
voorzitters in Nederland van de vele
nascholingen die gegeven worden.
Arend gaat op het puntje van zijn
stoel zitten en verheft uit enthousiasme zijn stem: “Toen ik net begon als huisarts stond nascholing
nog in de kinderschoenen. Ik had
daar, misschien aanvankelijk uit een
stukje onzekerheid, wel heel veel interesse in. Ik realiseerde me dat het
beroep van huisarts een éducation
permanente met zich meebrengt.
Op een gegeven moment kwam er
een commissie die zich met nascholing bezig ging houden. Ik werd gevraagd om in die commissie zitting
te nemen en zo kwam van het een
het ander.” Op 20 november jl. kreeg
Arend als dank voor zijn verdienste
op dat gebied een afscheidssymposium aangeboden. Het symposium
heette ‘zappen door het huisartsenvak’. “Ik voelde me enorm vereerd
dat er door veel mensen zoveel tijd
en energie in gestoken werd. Ik heb

Kennismaken met computer
voor 50-plussers bij SWOA
Aalsmeer - De Stichting Welzijn
Ouderen Aalsmeer start, bij voldoende belangstelling, op zowel
dinsdagochtend 20 januari om 11.00
uur als donderdagochtend 22 januari om 9.15 uur een groep Kennismaken met de computer in gebouw
Seringenhorst aan de Parklaan 26a.
De cursus is bedoeld voor mensen die weinig of niets weten van
de computer. Stap voor stap worden de cursisten wegwijs gemaakt
in deze fascinerende wereld. Naast
de klassikale uitleg zullen de cursisten vooral zelf (onder begeleiding
van de docente) gebruik leren maken van de verschillende toepassingsmogelijkheden van de computer. Het doel van deze cursus is:
de cursist een goede indruk te geven wat er zoal mogelijk is met een
computer. Er zijn verschillende versies van het besturingsprogramma
Windows in omloop. In deze cursus
wordt aandacht besteed aan het
gebruik van Windows XP alsmede
het nieuwere Windows Vista. In de
cursus wordt het tekstverwerkings-

programma “Word” kort belicht en
zal uitgelegd worden wat Internet
en e-mail nu eigenlijk is. Het tekstverwerkingsprogramma Word 2003
staat op de lescomputers maar in de
handleiding wordt naast Word 2003
ook het werken met Word 2007 beschreven. Vanzelfsprekend houdt
de docente ook hier weer rekening
met beide versies van Word. Verder
wordt kort aandacht besteed aan
het bewerken van foto’s en wordt
een aantal andere mogelijkheden
met de computer doorgenomen.
Voor (toekomstige) cursisten die
thuis Windows Vista hebben is het
dus nu ook mogelijk om deel te nemen aan de cursus, met als kanttekening dat er tijdens de les met het
besturingsprogramma Windows XP
wordt gewerkt. De cursus bestaat
uit 8 wekelijkse lessen van 1,5 uur,
aximaal 10 personen in de groep en
de kosten bedragen 105 euro, exclusief cursusboek. Voor informatie en/of opgave kan gebeld worden met de Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer, tel. 0297-344094.

Vierde generatie Bon
En nu staat Arend Bon aan de vooravond van zijn afscheid. Zijn dochter Marieke is sinds drie jaar zijn
opvolger en daarmee de vierde generatie Bon in dezelfde praktijk. In
Nederland een unicum. Arend:” “Ik
ben trots op Marieke. Wanneer je je
eigen kind op ziet groeien van baby
tot een adolescent die uiteindelijk in
jouw voetsporen treedt, is dat een
groot goed. Dat is het grootste compliment wat je kan krijgen.” Over de
toekomst van het huisartsenvak is
Arend zeer positief. “Huisarts is en
blijft een prachtig vak. Een vak met
veel toekomst. Patiënten zien huisartsen in toenemende mate als hun
persoonlijke geneeskundig adviseur
waar ze met een heel vertrouwd gevoel naar toe kunnen gaan. Ik ben
ervan overtuigd dat de nieuwe generatie huisartsen aan die verwachtingen kan voldoen. Met zijn eigen
toekomst is Arend nog maar mondjesmaat bezig. Hij lacht: “Ik krijg in
ieder geval meer vrije tijd en een
minder hectisch leven. Hoe ik dat
precies ga invullen weet ik nog niet.
Ik zal de contacten met mensen, het
voldane gevoel wanneer je iemand
echt geholpen hebt en de nascholing absoluut missen.”
Afscheidsreceptie
Iedereen die persoonlijk afscheid wil nemen van dokter
Arend Bon is van harte welkom op de af-scheidsreceptie die op zaterdag 31 januari
van 13.00 tot 17.00 uur plaats
vindt in de burgerzaal van het
gemeentehuis te Aalsmeer.
Tekst: Annemieke de Man

Veranderingen en nascholing
In de loop der jaren is er veel veranderd in het huisartsenvak. Denk alleen maar aan de gegroeide mogelijkheden voor vervolgonderzoeken
(röntgenfoto’s, bloedonderzoek) en
de toename van het aantal goed
werkzame medicijnen. Maar ook
in de organisatie van de praktijk is
enorm veel veranderd. Kennis over
patiënten verhuisde van het hoofd
naar het papier en later naar de
computer. Inloopspreekuren werden spreekuren op afspraak. De belasting van de weekend- en avonddiensten wordt nu met elkaar gedeeld door een samenwerking met
de dokterspost in Amstelveen en
een praktijk aan huis behoort langzamerhand tot de nostalgie van
vroeger. “Wij hebben tot twee jaar
geleden een praktijk aan huis gehad. Het was onvermijdelijk dat mijn
privé- en werkleven door elkaar liepen. Ik was 24 uur per dag huisarts zoals ik ook 24 uur per dag vader en echtgenoot was. En de praktijk kwam altijd op de eerste plaats.
Ruim twee jaar geleden zijn wij met
de praktijk verhuisd naar een zogenaamde HOED-praktijk. (huisartsen onder een dak). Marieke, mijn
dochter, en Tilly Groot gaan hier da-

Gemeente zet in op veilig
oud en nieuw
Aalsmeer - Oud en nieuw wordt ieder jaar in de gemeente Aalsmeer
groots gevierd. Om er voor u ook dit
jaar weer een plezierig feest van te
maken, heeft de gemeente samen
met politie, brandweer, stichting
Cardanus en discotheek Bon Ami
diverse voorzieningen en maatregelen getroffen.
Tijdens de nieuwjaarsnacht rijden
speciale discobussen gratis naar
de nieuwjaarsfeesten in discotheek
Bon Ami en jongerencentrum N201.
Op deze manier wordt feestvierders
een alternatief geboden om met het
openbaar vervoer thuis te komen in
plaats van achter het stuur te gaan
zitten of op de brommer of fiets te
stappen.
De discobussen rijden van Aalsmeer
Oosteinde, Aalsmeer Dorp en Kudelstaart naar de nieuwjaarsfeesten
en brengen de jongeren ook weer
thuis.
De bussen vertrekken vanaf
Aalsmeer Oosteinde (hoek Machineweg/Catherina Amalialaan), Kudelstaart (hoek Robend/Edisonstraat) en Aalsmeer Dorp (Raadhuisplein).
De bussen vanuit Kudelstaart en
Oosteinde rijden om 00.30, 01.00 en
01.30 uur naar Bon Ami en N201.
De bus in het Dorp rijdt om 00.45,
01.15 en 01.45. De terugritten starten vanaf 04.00 uur.
De laatste terugrit is om 06.00 uur.
Voor meer informatie over de bustijden kunt u terecht op www.bonami.nl.

genoten van die dag en kijk er met
veel plezier op terug.”

Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij het feest van oud
en nieuw, maar kan ook gevaarlijk
zijn. Voor uw veiligheid, maar ook
voor de veiligheid van omstanders
een aantal tips: Let op omstanders,
meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met omstanders; Houd
voldoende afstand en let op andere vuurpijlen; Steek vuurwerk aan
met een aansteeklont, nooit vanuit de hand; Steek weigeraars nooit
opnieuw aan; Draag geen kunststof kleding of kleding met een capuchon; Grote vuurpijlen lanceer
je vanuit een pvc-buis die stevig in
de grond staat; Kleine vuurpijlen
steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles. Het afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan tussen
31 december 10.00 uur en 1 januari
02.00 uur. Het afsteken van illegaal
vuurwerk is verboden.
De gemeente vraagt u extra aandacht voor vuurwerk dat niet is afgegaan. Ieder jaar gebeurt bijna de
helft van de vuurwerkongelukken
op Nieuwjaarsdag.
Vaak gaat het om jonge kinderen
die op 1 januari zwerfvuurwerk van
de straat halen en dit opnieuw afsteken, met alle gevolgen van dien.
De gemeente vraagt u om samen
met buurtgenoten te zorgen voor
vuurwerkvrije straten.
Vernielingen
Helaas is er vorig jaar voor tienduizenden euro’s aan gemeentelijke eigendommen vernield. Het be-

trof hier voornamelijk verkeersborden en prullenbakken.
Dit is onacceptabel en daarom vragen gemeente en politie u om vernielingen aan eigendommen altijd
te melden. Zelf treft de gemeente ook maatregelen. Dit jaar worden een groot aantal prullenbakken afgesloten met vuurwerkkleppen, tevens worden de ondergrond-

se containers voor het inzamelen
van kunststof afgesloten. De bovengrondse kunststofcontainers worden verwijderd.
De gemeente Aalsmeer hoopt op een
feestelijke jaarwisseling. Onruststokers die zich tijdens de nieuwjaarsnacht misdragen (bijvoorbeeld door
het plegen van vernielingen) worden streng aangepakt. Ook wordt
er hard opgetreden tegen agressief
gedrag naar hulpdiensten.
In deze gevallen wordt het supersnelrecht ingezet. Dit houdt in dat
overtreders de kans hebben om tot
hun zitting vast te zitten. Verdachten
worden binnen 72 uur berecht voor
hun daden.

Cursus ‘Luisteren naar klassieke
muziek’ voor ouderen
Aalsmeer - De lessenreeks ‘Luisteren naar klassieke muziek’ wil deelnemers wegwijs maken in de boeiende wereld van de klassieke muziek. “Na drie cursusbijeenkomsten
ben ik al bewuster gaan luisteren.
Ik vind het leuk om kennis te maken met verschillende muziekstijlen en muziekinstrumenten. Ook is
het interessant meer achtergrondinformatie te horen over de componisten”, aldus een deelnemer aan de
luistercursus.
Binnenkort start bij voldoende belangstelling een nieuwe cursus. In
totaal bestaat de cursus uit tien bijeenkomsten waarin vele muziekstukken besproken en beluisterd
worden.
De SWOA/VITA wil meer muziekliefhebbers nader kennis laten maken met klassieke muziek. Iedereen

die belangstelling heeft voor muziek
en zijn ervaringen wil delen met anderen is welkom. Met anderen naar
muziek luisteren kan de beleving
van muziek verhogen. Initiatiefnemer Jan Swart zegt hierover: “Met
gelijkgestemden over muziek spreken, van gedachten wisselen, verhoogt het muzikale genoegen. Je
hoort meer, wanneer je er meer van
weet.”
De groep bestaat nu uit maximaal
veertien deelnemers. Er is plaats
voor nieuwe belangstellenden.
De bijeenkomsten worden begeleid door Jan Swart. Hij bestudeerde jarenlang de klassieke muziek.
De bijeenkomsten starten op maandagmiddag 2 februari en zijn van
14.00 tot 16.00 uur. De kosten bedragen 40 voor 10 lessen. Opgeven
bij SWOA/VITA, tel. 344094.
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Bloemen en versierselen voor
jubilarissen Aalsmeers Koor
Aalsmeer - Tijdens de laatste repetitieavond van het jaar worden traditioneel de jubilarissen gehuldigd bij
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer.
Dat waren dit jaar twee dames en
een heer, respectievelijk 25, 40 en
zelfs 60 jaar lid van het koor, toevallig samen net zo lang als het koor
bestaat. Tot de pauze werd er overigens nog stevig geoefend voor het
concert dat in mei zal worden uitgevoerd, voor het eerst onder leiding
van de nieuwe dirigent Michel Berendsen.
Om 9 uur vond de dirigent het genoeg en na een kopje koffie in de
pauze was er aandacht voor de
voorzitter Jan Broere. Die begon

8 lessen van een professional. De
lessen worden afgesloten met een
openbare repetitie. In het bestuur
zijn nogal wat wisselingen geweest,
maar het is allemaal gladjes verlopen.
Hierna bedankte de voorzitter de redactieleden van de Koorkrant, die er
toch maar weer elke keer in slagen
een krant vol te schrijven. Ook de
publiciteit in de kranten moet worden verzorgd.

Nel, Truus en Bart
Het 125-jarig bestaan van het koor
werd gecombineerd met het afscheid van dirigent Piet Kiel jr. Na
afloop van het jubileumconcert, dat

een grandioos succes was, kreeg
Piet Kiel de Rozenpenning van de
gemeente Aalsmeer uitgereikt door
burgemeester Litjens.
Toen was het de beurt aan de jubilarissen. Nel van de Meer is 25 jaar
lid van het koor.
Opgegroeid in Amsterdam, waar in
de familie veel naar klassieke muziek werd geluisterd, met bezoeken
aan het Concertgebouw met onder andere de Matthaus Passion en
waar ze nog enige tijd pianoles had
gehad, ging ze na de HBS naar de
kweekschool voor vroedvrouwen.
Nadat ze de school had doorlopen
nam ze in Aalsmeer de praktijk van
een collega over en heeft zo ve-

le honderden kinderen in Aalsmeer
op de wereld geholpen. Tijdens haar
25-jarig huwelijksfeest werd ze door
middels van een boeket bloemen
overgehaald om bij het koor te komen, waarvan ze nu 25 jaar deel uitmaakt. Via een klein intermezzo bij
de tenoren zit ze nu weer bij de alten.
Ter gelegenheid van het jubileum
kreeg ze de penning van Vereniging
Toonkunst en een mooi boeket van
het koor.
Truus de Jonge-Bakker is 40 jaar
lid. Zij zong vanaf haar jeugd in Uithoornse koren. Nadat ze de Albert
Heijn in Aalsmeer hadden overgenomen ging ze samen met de echtgenote van de naburige drogist, Lena Groeneveld, naar Aalsmeer Koor.
Behalve van zingen houdt ze ook
van organiseren binnen de vereniging.
Feestavonden bij jubilea van het
koor, de rommelmarkten en bestuurslid. In het bestuur houdt ze
zich bezig met het sociale aspect, bij
vreugde en verdriet vertegenwoordigt zij het koor.
Als blijk van waardering kreeg zij de
gouden muzieksleutel van het koor
en een boeket. Bart Spaargaren is
60 jaar lid.
Helaas kan hij de laatste jaren niet
meer meezingen vanwege een visuele handicap, maar hij is een muziekman van top tot teen.
Hij bespeelde tal van instrumenten en dat zonder lessen. Hij nam
deel aan allerlei revue’s en was
daarnaast ruim 50 jaar tenor bij
Aalsmeers Koor tot de stem en het
gezichtsvermogen het lieten afweten. Hij was intens betrokken bij het
koor en heeft bij menige jaarvergadering zijn mening verkondigt als hij
vond dat dat nodig was.
Hoewel zijn vrouw Klazien dit voorjaar plotseling is overleden, kan hij
met enige hulp toch zelfstandig blijven wonen.Vanwege het uitzonderlijke jubileum kreeg hij van het koor
een tweede briljantje in de gouden
koorsleutel. Ook nu kon Bart het
niet laten om nog even zijn woordje
te doen na de woorden van de voorzitter.
De avond werd besloten met een
toepasselijk gedicht en het gezamenlijk zingen van een kerstlied,
waarna gelegenheid was tot het feliciteren van de jubilarissen.

Boek en tentoonstelling
Heel bijzonder is het om het werk
in het echt in het Oude Raadhuis te
zien en daarnaast dan het boek te
kunnen raadplegen om zodoende
de achtergronden van de tekening
of het schilderij te leren kennen.
Veel makers zijn natuurlijk al niet
meer onder ons, zoals bijvoorbeeld
Jan Lunenburg die met verschillende tekeningen goed vertegenwoordigd is in het Oude Raadhuis.
Van een aantal tekeningen is het
niet bekend wie de maker is, maar
achttien kunstenaars zijn door
schrijver Jan Willem de Wijn geïnterviewd. Een van die kunstenaars
is Cathy van der Meulen, van haar
hand hangt er onder andere het
prachtige kleine olieverfje, dat als
uitgangspunt voor het interview
diende, het heet ‘Rozenkwekerij van
Tas ’, een heel mooi verstild werkje, een sneeuwlandschap met op de
voorgrond een paar lege potten, in
de verte een kas, de kou straalt er
vanaf. In het boek lees je dat het een
schets is die Cathy maakte in 2001,
vanaf de Hoge Dijk.
De Wijn fotografeerde haar ook op
die Hoge dijk. In het interview vertelt Cathy: “”In het begin stond ook
dat gebied nog vol met kassen en
schoorstenen, maar je zag al wel
het begin van het verval. Als je bedenkt dat mensen hier zó lang, zó
hard hebben gewerkt en je moet
dat dan zien vervallen. Dat moet
verschrikkelijk zijn. Ik heb veel van
die plekken geschilderd” Of om
een ander werk te noemen dat een
kas als onderwerp heeft: een monoprint op textiel uit 1992, gemaakt
door Hanneke Tas-Crommentuyn.
Hanneke, natuurlijk ook gefotografeerd op de plek die op haar werk-

stuk staat afgebeeld, vertelt in het
interview over hààr inspiratiebron:
“Een kas is echt een héél mooi gebouw! Het is functioneel en heel sober, ook qua lijnenspel. De essentie
van het gebouw is zo duidelijk zichtbaar”. Op de tentoonstelling valt ook
een mooie pastel van Nel Spaargaren-van der Laarse op. Zij legde het
Aalsmeers wees- en armenhuis vast,
de voorganger van Rustoord op de
plek waar zich nu het zorgcentrum
Aelsmeer bevindt. Het is een heel
winterse situatie, met een bevroren sloot met schaatsers. Kostelijk
is ook de merklap achter in het gangetje van het Oude Raadhuis, het is
een werkstuk van Marijtje CeelenNoordam, met onder andere de intrigerende –geborduurde- tekst: Indrukken die mij kwellen, gedurende
de nacht, die mij dwingen tot tellen
en tellen en vertellen van je pracht.
Het hierboven beschrevene is maar
een fractie van alles wat de tentoonstelling te bieden heeft, het is een
ware schatkamer, de bezoekers raken er niet over uitgepraat.
De Kaartenbak
Alle werken die op de tentoonstellling te zien zijn, vertellen evenzoveel verhalen en vanuit deze beelden en verhalen komen weer nieuwe verhalen voort. Dat zie je aan de
kaarten die steeds meer de Kaartenbak vullen, het zijn allemaal foto’s van afbeeldingen van plekken in
Aalsmeer waar een interessant verhaal of een dierbare herinnering aan
vast zit, zoals aan de mooie oude tekening van een oever aan de Westeinder, gemaakt in de zomer van
1930. Met als opschrift: un souvenir amical pour ElisaLotte, 28-6-30.
Het is een tekening die Kudelstaarter Herman Weber in de kaartenbak
achterliet. Hij schrijft: Rietoever Kudelstaartse weg 132–134. Dit is een
tekening / huwelijksgeschenk voor
mijn (Brusselse) moeder. Gemaakt
langs de Kudelstaartseweg, riet en
biezen groeien weelderig. Grote velden van waterplanten in de Grote
Poel, een dampende golfslag. Door
de verontreiniging in de jaren 50 en
de verwijdering van de waterplanten
kan de oeverbegroeing niet meer
tegen de ‘lage Wal golfslag’ op. De
Kaartenbak zal na afloop van de
tentoonstelling ‘Een schilderachtig
dorp’ (laatste dag, zondag 4 januari) een permanente plaats krijgen in
het KCA bureau in het Oude Raadhuis. Op die manier is er steeds gelegenheid om tijdens de openingstijden van de komende tentoonstellingen een kaart met afbeelding en
tekst van een Aalsmeerse plek of
persoon af te geven bij de suppoost.
Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is geopend van donderdag tot
en met zondag tussen 14.00 en 17.00
uur. De toegang is gratis.

Amstelveen - In het gebouw Ateliers 2005 aan de Van Weerde Poelmanlaan 4 is zaterdag 3 en zondag 4
januari en in het weekend van 10 en
11 januari een overzichtstentoonstelling te zien van het beste werk
van leerlingen van de in Aalsmeer

bekende kunstenaar Dirk Annokkee. De werken variëren van olieverf en acryl tot pentekeningen en
schetsen.
De tentoonstelling is op alle vier de
dagen te bezichtigen van 12.00 tot
17.00 uur.

Deze keer foto’s en anekdotes

Talk of the town blijft
spraakmakend

Nog drie dagen expositie
‘Een schilderachtig dorp’
Aalsmeer - Het boek ‘Een schilderachtig dorp’, uitgegeven door de
stichting Oud Aalsmeer, is al geheel
uitverkocht, maar de tentoonstelling
met dezelfde titel van de stichting
KCA is nog drie middagen te bekijken in het Oude Raadhuis. En wel op
2, 3 en 4 januari. De expositieruimte
ontvangt de laatste weken een continue stroom van bezoekers. Er zijn
middagen bij, dat er wel 75 bezoekers ‘geturfd’ worden. Vele reacties
komen hierbij los, er worden plekken aangewezen waar mensen gewoond hebben of waar ze als kind
kwamen, plekken vaak die niet meer
bestaan. Zoals het Polderhuis aan
de Stommeerweg en vlak erbij gebouw de Drie Kolommen, beide geschilderd door Maarten van Beukel
. Aan dezelfde straat De RMTS (de
Rijks Middelbare Tuinbouwschool),
geschilderd door de schilder Richter uit Kampen. Allemaal verdwenen Aalsmeerse gebouwen, maar ze
hangen nu nog eventjes in het Oude Raadhuis!

Expositie leerlingen van
kunstenaar Dirk Annokkee

Zondag 4 januari in Doopsgezinde kerk

Nieuwjaarsconcert Aalsmeers
Harmonie met verteller
Aalsmeer - Op zondag 4 januari geeft Aalsmeers Harmonie haar
jaarlijks nieuwjaarsconcert in de
Doopsgezinde kerk in Aalsmeer.
Het concert bestaat uit lichte, vrolijke muziekstukken waarmee het
nieuwe jaar feestelijk wordt ingeluid. Er is dit concert een speciale
verteller aanwezig die het verhaal
bij een muziekstuk zal vertellen en
tevens zal hij een stuk zingen. Het
Aalsmeers Saxofoon Kwartet verleent ook zijn medewerking aan dit
concert. Op het programma staan
bekende muziekstukken, waaronder de Second Walz, Radetzy Mars
en Mozart’s Greatest Hits. Speciaal voor het werk “Wind in de the
Willows” van Johan de Meij is een
verteller aanwezig. Paul Keizer studeert Musical aan het Conservatorium in Alkmaar en zal het spannende verhaal van de “Wind in de Wilgen” vertellen.
Het verhaal gaat over een rat, een
mol, een das en een pad die samen

allerlei avonturen meemaken. Terwijl Paul het verhaal vertelt, speelt
de harmonie de muziek die hierbij
hoort. Hierin zijn de verschillende
dieren goed te horen. De combinatie van muziek en het verhaal maken het concert ook geschikt voor
kinderen vanaf ca acht jaar. Het intermezzo van het concert wordt verzorgd door het Aalsmeers Saxofoon
Kwartet. Het kwartet bestaat uit de
volgende muzikanten: Terry Koek
(baritonsaxofoon), Wil Hofman (sopraansaxofoon), Kees van Oudenallen (Altsaxofoon) en Gert Eigenhuis
(Tenorsaxofoon).
Het kwartet maakt al vele jaren muziek met elkaar en staat garant voor
een mooi optreden. Het nieuwjaarsconcert op zondag 4 januari vindt
plaats in de Doopsgezinde kerk in
de Zijdstraat en begint om 11.45
uur. De toegang is gratis. Voor meer
informatie over de harmonie en haar
activiteiten: www.aalsmeersharmonie.nl.

Voor elke boom 50 eurocent

Kerstbomeninzameling in
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Ook dit jaar is het weer
mogelijk kerstbomen in te leveren
op diverse plekken in Aalsmeer en
Kudelstaart. Op woensdagmiddag
7 januari staan medewerkers van
de gemeente tussen 13.15 en 16.15
uur klaar om bomen in ontvangst te
nemen bij het winkelcentrum Kudelstaart (nabij scholencomplex), op
het Drie Kolommenplein in het centrum, het gymnastieklokaal aan de
Jac. P. Thijsselaan in Zuid en buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat in Oost. Ook is het mogelijk de kerstboom in te leveren bij

de gemeentewerf aan de Zwarteweg 77a van 5 tot en met 9 januari. De werf is dagelijks open tussen
8.00 en 16.15 uur. Elke ingeleverde
kerstboom levert 50 eurocent op!
Kerstbomenverbranding
De kerstbomenverbranding is eenmalig en vindt plaats op vrijdag 9 januari vanaf 19.00 uur op het surfeiland aan de Kudelstaartseweg. Tijdens de verbranding van de bomen
kunnen de aanwezige kinderen een
ritje maken met een brandweerwagen (uiteraard onder begeleiding).

Aalsmeer - De kracht van Talk of
the town is dat je als toeschouwer
en luisteraar leuke mensen ontmoet
en bijzondere verhalen en anekdotes hoort. Gespreksleider Theodore van Houten was er ook afgelopen zondag weer in geslaagd om
twee interessante mensen achter
de microfoon in een van de bovenzalen van de Oude Veiling te krijgen. Neem nu bijvoorbeeld fotografe Isabel Buursma. Natuurlijk is het
leuk om wereldberoemde sterren
te fotograferen maar het vastleggen van de glitter en glamour gebeurt vaak onder omstandigheden,
waar je niet echt jaloers op hoeft te
zijn. Het fotograferen van Amy Winehouse, Björk, Blondie of Madonna vraagt niet alleen vakmanschap
maar ook een behoorlijke dosis geduld. De dames worden door hun
managers goed bewaakt en de fotografen slechts weinig tijd gegund
om de verrichtingen van de heldinnen door de lens te kunnen volgen.
Met tientallen collega fotografen op
een klein podium geperst worden,
die allemaal maar een ding willen
en dat is die ene mooie plaat. Gefotografeerd mag er alleen worden
aan het begin van een optreden,
want zweet en vermoeide blikken
horen niet bij popsterren. Aan de
foto’s van Isabel Buursma zou men
niet zeggen dat er sprake is van zoveel stress. Zij weet in de weinige
tijd die zij heeft, bovendien afhankelijk is van licht, en in de weg staande microfoons indrukwekkende foto’s te maken. Het is alsof de sterren in alle rust slechts alleen voor
haar poseren.
Van showbizz naar vuilnisbelt
Het verschil kon niet groter; van
showbizz naar vuilnisbelt. Een paar
weken was de fotografe te vinden
op de grootste vuilnisbelt van heel
Azië. De stank was misselijk makend en toch leven op die onmetelijke berg van afval hele gezinnen.
Worden er kinderen geboren. ‘In het
begin vergat ik gewoon waarvoor ik
was gekomen, ik kon niet fotograferen. Ik had zoveel vragen. Ik had alle kindjes wel mee naar huis willen
nemen. Ik voelde mij een indringer
maar tegelijkertijd besefte ik dat ik
de kinderen met mijn fotograferen
ook een vorm van plezier bezorgde. Ondanks die omgeving heb ik
heel veel gelukkig kinderen gezien.
Zij weten gewoon niet beter.’ Prachtig waren ook de foto’s gemaakt
bij de mosselafslag. Volwassenen,
jeugd en kinderen, niet ouder dan
drie jaar, zittend op hun hurken of in
kleermakers zit, pellen zeven dagen
per week mosselen.
De schelpen worden terug gegooid
in de rivier waarin kinderen ongerept spelen. En ook hier is een westerse neus niet op berekend. De fo-

to’s van Isabel Buursma zijn op haar
eigen website te bekijken.
Jan Zekveld
Na de pauze was het woord aan Jan
Zekveld. Veertig jaar stond hij achter de bar van café Sportzicht. Als
12 jarige jongen hielp hij zijn ouders wel eens met het vullen van de
koelkast. Of spoelde hij de glazen
wanneer de mannen na de voetbalwedstrijd nog even een afzakkertje kwam halen. Zijn eigen kinderen kwamen bijna nooit in het café. ‘Privé en zaken moet je gescheiden houden.’
Zij hebben ook niet, zoals hij zelf,
het bedrijf van hun vader overgenomen.
Vijf miljoen pilsjes heeft Jan Zekveld getapt. Had een luisterend
oor voor veel van zijn vaste klanten. ‘Hoe was dat nu’, wilde Theodore weten, ‘kreeg je nu nooit eens
problemen met al die vrouwen van
de mannen die zo vaak in jouw café
zaten?’ Met het gegeven antwoord
wist Jan Zekveld de lachers op zijn
hand te krijgen. ‘Een keer heb ik het
meegemaakt dat een van die vrouwen het café binnenkwam met een
pan eten. Zij zette de pan voor haar
echtgenoot en zei: ‘Je zit hier toch
altijd dan vreet je hier ook maar’en
liep vervolgens het café weer uit.
Jan Zekveld organiseerde onder
andere de befaamde corsowielerronde. ‘Heel Aalsmeer stond achter de hekken.’ Van zijn vader leerde
hij dat als er een dubbeltje werd uitgegeven er een kwartje gevangen
moest worden. ‘Maar de wielerronde heeft mij altijd geld gekost.’ Honderd uur per week werkte de kroegbaas die maar heel zelden zich een
vrije dag gunde. Maar als hij dan
toch met vakantie ging dan was het
naar Roemenië.
‘De mensen hebben daar geen zorgen om geld want zij hebben niks
om uit te geven.’ Het mooiste biljart kwam ter sprake evenals de optredens van Manke Nelis en André Hazes. ‘Wat was nu je mooiste tijd?’, wil de interviewer weten.
Ach…de mooiste tijd, er waren zoveel mooie momenten. Eigenlijk
weet je pas achteraf wat je mooiste tijd is geweest.’ Toen de klanten
hem ome Jan gingen noemen dacht
Zekveld; ‘En nou wegwezen.’ Maar
achter de geraniums zitten is niks
voor hem. Daar gaan de geraniums
alleen maar dood van. Neen…gewoon lekker rijden op de bus en
mensen vervoeren. Kan íé toch nog
zijn verhalen kwijt. De gouden tip
werd voor het laatst bewaard. ‘KCA
nodig deze onderhoudende verhalenverteller eens uit op een van de
voorleesavonden in Bacchus.’ Succes verzekerd!
Janna van Zon
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Gerard Klijn winnaar van
moneydartstoernooi!

Goede resultaten jeugd van
VZOD bij Van Gennip trofee

Kudelstaart - Na acht plaatsingstoernooien vond eindelijk 20 december de finale plaats. Van de 16 plaatsen die beschikbaar waren voor de
finale waren slechts negen spelers/
speelsters die zich werkelijk gekwalificeerd hadden voor deze dag.
De overigen hadden zich niet geplaatst voor de finaledag vanwege het niet voldoen aan de criteria.
Dit is op zijn zachts gezegd in en in
triest.
Mede door deze ontwikkeling heeft
de organisatie besloten om een
nieuwe opzet te creëren in de toekomst. Er wordt denkelijk geen minimum meer gesteld aan het aantal
toernooien.
Wat nog triester was, is het feit dat
er op deze finaledag slechts vier
deelnemers de moeite hadden genomen om voor het prijzengeld tegen elkaar te strijden.
Vanwege het aantal deelnemers
werd in een poule van vier aange-

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag werden in Haarlem de wedstrijden om de Jan van Gennip trofee verreden. De jeugd van VZOD
was goed vertegenwoordigd. Bij
de jongste pupillen was Jesper de
Jong de enige deelnemer uit Kudelstaart. Jesper reed voor het eerst
een wedstrijd en hij mocht na afloop op het podium om de eerste
prijs in ontvangst te nemen. Andere pupillen waren Fenne van der
Zwaard en Evelien Hooijman, zij reden goede tijden maar vielen buiten de prijzen. Die prijzen waren er
wel bij de junioren C. Bart Straathof reed daar 2 persoonlijke records
en kwam maar 0.3 seconde te kort
voor een plaats op het podium. Zijn
trainingsmaat Mike Blom was deze ochtend te sterk voor iedereen,
Mike won zowel de 100 als de 500
meter. De verwachting is dat Mike
dit seizoen de 45 seconde grens op

vangen, drie heren en een dame
gingen de strijd aan, over de best
of zeven werden de wedstrijden gespeeld.
De eerste twee kwamen in de finale
om de hoofdprijs te pakken, de andere wedstrijd ging om de derde en
vierde plaats.
Uitslag finale: 1e prijs: Gerard Klijn,
2e prijs: Barry Zander, 3e prijs: Alex
Adema en 4e prijs: Leoni Bodewus.
De hoogste finish van deze dag was
voor Gerard Klijn met 87 punten. Allen kregen een envelop met inhoud
en voor de winnaar was er nog een
fles champagne die gelijk opgedronken werd met iedere deelnemer.
Al met al een gezellige avond, met
dank aan Joep en Gerrie van Gastel
voor de lekkere hapjes (als uitbaters
en mede-organisatoren) nam toernooileider Pim Weberink afscheid
van iedereen in sportcafé de Proosdijhal.

Voetbalcompetitie

VVA A1 speelt gelijk bij
hoogvlieger Zaandijk A1
Aalsmeer - Zaterdag 20 december
stond de uitwedstrijd bij de nummer twee van de ranglijst op het
programma voor VV Aalsmeer A1.
De thuiswedstrijd eerder dit seizoen
was een waar spektakelstuk geweest, met vele kansen en doelpunten voor beide partijen, resulterend
in een 3-3 gelijkspel aan de Dreef
toendertijd.
Met een door blessureleed geteisterde selectie (zes afwezigen) was
er ook vandaag veel aan gelegen
een goed resultaat te boeken met
het oog op de tweede periode.
Het individueel zeer sterke Zaandijk
pakte vanaf de eerste minuut het
initiatief, maar liep zich stuk op het
verdedigende blok van Aalsmeer,
dat in de omschakeling de tegenstander al vroeg pijn deed.
Een snelle uitbraak kwam terecht
bij Junior Peneux, die zich met een
prima loopactie had vrijgespeeld en
beheerst de 0-1 langs de uitkomende doelman schoof.
Een schitterende dieptepass van
Bryan Leeuwrik op Lennart van de
Dussen, die met een soepele pas-

seeractie de keeper voorbij ging en
de bal in een leeg doel kon plaatsen,
betekende even later 0-2.
De thuisploeg was desondanks continu dreigend en kreeg gedurende
de wedstrijd vorderde meer kansen.
Na een uur spelen kwam Zaandijk
ook daadwerkelijk terug in de wedstrijd en voerden ze de druk nog wat
verder op, waardoor er ook meer
ruimte kwam voor de Aalsmeerders
op de counter.
De beste kans was voor Calvin Koster, die zichzelf prima vrijspeelde,
maar vanuit een moeilijke hoek de
doelman op zijn weg vond.
Zaandijk knokte zich uiteindelijk
naar een gelijkspel, waarna er in de
laatste minuten niet veel meer gebeurde behoudens een rode kaart
aan de kant van de thuisploeg.

Funny Horse sluit 20-jarig
bestaan feestelijk af
Aalsmeer - 2008 Is voor de leden
van manege, pensionstal en rijvereniging Funny Horse een druk maar
zeer gezellig jaar geweest. In januari was er een kleurwedstrijd voor alle leeftijden, februari was de maand
van het beach-volleybaltoernooi en
in maart werd er een gezellige bingomiddag gehouden. Ook was er
deze maand een dressuurwedstrijd
voor de manegekinderen. 1 April
was de officiële datum waarop de
club 20 jaar bestond en was er een
knalfeest voor leden, oud-leden,
vrienden en bekenden in de N201.
Op tweede pinksterdag kon iedereen genieten van de Kür op muziek
en mocht iedereen gratis op de foto met zijn/haar lievelingspony. Op
15 juni werden de clubkampioenschappen gehouden, dit jaar met
extra feestelijke prijzen. Zoals ieder jaar vond in de eerste week van
de zomervakantie het ponykamp
plaats. Daarna een welverdiende

vakantie voor leden en paarden van
vijf weken. In augustus konden de
KNHS leden tijdens de jubileumwedstrijd de nodige winstpunten
verdienen en op 12 september was
er in de buitenbak een oefencross.
Dit is een springparcours met allemaal ‘natuurlijke’ hindernissen zoals
strobalen, een brug en boomstammen. In oktober gingen zestig leden een strandrit maken in Schoor.
In november konden de ouders op
cursus. Er werd geleerd hoe je een
paard moet poetsen, verzorgen en
op/afzadelt. Iedereen ging met een
oorkonde naar huis. Ook was er voor
de kinderen van de basisschool een
sinterklaasfeest. Als laatste activiteit
was er op 14 december een afsluitborrel met in de binnenbak een fantastisch springkussen voor de kinderen. Funny Horse bedankt de bijna veertig sponsoren die de activiteiten van het jubileumjaar mogelijk
hebben gemaakt.

Een redelijke start in de tweede periode voor de gehavende Aalsmeerse ploeg, die eind januari pas de
jacht kan gaan vervolgen op de periodetitel in de thuiswedstrijd tegen
de nummer laatst, HCSC A1 uit Den
Helder.

Schaakcompetitie eerste klasse

AAS 3 heeft geen kans tegen
De Zwarte Pion
Aalsmeer - Het derde team van
schaakclub AAS heeft in de eerste klasse van de regionale bond
de tweede nederlaag van het seizoen geleden. Tegen het sterke eerste team van De Zwarte Pion uit Lisse (date gemiddeld 200 punten sterker was) kwam AAS 3 er niet aan
te pas: 6,5-1,5 voor de bezoekers.
Er was een partij vooruitgespeeld,
Sipco Schimmel had een nederlaag
moeten incasseren, zodat de wedstrijd met een 1-0 achterstand voor
de Azen begon.
Na een uur spelen werd het al duidelijk dat het een hele zware avond
ging worden voor de Azen. Op alle borden grepen de bezoekers het
overwicht. John van der Hoeven en
Richard Piller konden het tij ondanks heftig verzet niet keren zodat de score op 3-0 kwam. Paul Karis leek ook in lastig parket te zitten
door enige zwakke witte velden in
zijn stelling, maar na het ruilen van
de gevaarlijkste witte stukken greep
Paul het initiatief.
Zijn tegenstander zag de aanval komen en zag geen verdediging, zodat hij de wapens strekte wat de

stand een draaglijker aanzien gaf,
3-1. Henk van Leeuwen kwam niet
uit een omklemming en moest een
kwaliteit inboeten, iets wat hij niet
meer te boven kwam. Toen Bob Feis
een stuk weggaf vanuit een complexe stelling (waarin hij misschien
een klein minnetje had) was de
wedstrijd gespeeld.
Nico van Ruiten scoorde nog een
halfje door stug verdedigen in een
eindspel met een pion minder, iets
wat Ronald de Groot ook probeerde maar met twee pionnen minder
was ook hier uiteindelijk geen kruit
gewassen. AAS 3 zal tegen de concurrenten Leiderdorp 3 en Philidor 3
vol aan de bak moeten voor handhaving in deze klasse. Schaakclub
AAS schaakt van begin september
tot eind mei op de vrijdagavond in
de Binding in de Zijdstraat.
Training en les wordt gegeven van
19.00 tot 20.00 uur, daarna begint
de competitie.
Voor meer informatie: AJ Keessen
(competitieleider), tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek (secretaris), tel.
0297-268954. Homepage: http://
www.aas.leisb.org.

Dames 1 V.V.Aalsmeer halen
grandioze overwinning
Aalsmeer - 20 December jl. speelde het nieuwe dameselftal van VVA
een beker wedstrijd tegen de Dames 1 van Muiden. De in de vierde
klasse spelende Aalsmeerse blauw
witte leeuwinnen waren na de vorige avond gespeelde kerstkien nog
in de ´winning mood´.
Na een zeer uitgebreide en fanatieke warming-up begon de Bekerwedstrijd tegen het in de tweede
klasse spelende Muiden. De leeuwinnen hielden goed stand en zo
kwam het dat pas laat in de eerste
helft de 1-0 voor Muiden viel. In de
rust vonden er een aantal wissels
plaats en zo kon de tweede helft van
start gaan. Halverwege de tweede helft viel er voor de dames van
Aalsmeer een ‘lucky goal’. Hierdoor
kwam de stand op 1-1.
Deze stand bracht bij alle dames de
overwinningskracht naar boven en
zij gaven alles! Ze brulden, vochten
en worstelden zich door de laatste

20 minuten heen. Na het eindsignaal moest er toch een winnaar uit
het duel komen. Door de scheidsrechter werd bepaald dat dit in de
vorm van strafschoppen zou moeten gebeuren.
Zo werd er begonnen aan een serie van vijf strafschoppen. De dames
van Muiden, al zeer verslagen door
het feit dat deze strafschoppen er
überhaupt hadden moeten komen,
schoten de eerste drie raak, maar de
vierde werd gemist.
Het ongeloof bij de blauw witte
leeuwinnen was al groot, maar werd
nog groter toen zij wel alle strafschoppen binnen de doellijnen wisten te plaatsen. Resultaat: Een overwinning van 6-5 én door naar de
volgende speelronde in de KNVB
Beker! Wilt u de dames eens komen bekijken of vind u het leuk om
(niet al te fanatiek) zelf een balletje
te trappen? Kom dan eens naar het
sportpark aan de Dreef!

Achteraan: leiders Tony van Veen, Jürgen Brüske en Ton Zeldenthuis en sponsor Ruder. Op de bank: Menno Zeldenthuis, Bryan Weerdenburg, Han Ruder
en Dennis Pronk. Op de vloer: Elmedin Jacub, Koen Brüske, Mano van Veen
en Dave Daems.

de 500 meter gaat doorbreken. Bij
de meisjes junioren C waren er 3
deelnemers. Maud Berk reed weer
op haar oude niveau (Maud was
door de griep even wat minder in
vorm) en gaat richting de 55 seconde grens. Voor Kim Eveleens was de
50 seconde lang een drempel waar
ze maar tegen op bleef boksen. En
juist op het moment dat het nodig
was reed Kim onder de 50 seconde op de 500 meter. Haar beloning
was een tweede plaats achter haar
trainingsmaatje Sandra Rodenburg.
Sandra was net als Mike op beide
afstanden de snelste, zij en de andere deelnemers ontvingen de prijzen uit handen van de koningin van
Calgary, Yvonne van Gennip. Yvonne deelde vrolijk prijzen en handtekeningen uit. Natuurlijk moesten
ook de prijswinnaars van VZOD op
de foto met de drievoudige Olympische kampioene.

Elftallen en trainers aanwezig
op nieuwjaarsreceptie VVA
Aalsmeer - Op zaterdag 3 januari
houdt vv Aalsmeer haar nieuwjaarsreceptie. Vanaf 16.00 uur is kantine de Silveren Draeck de plek waar
belangstellenden bestuur, spelers
en vrijwilligers van Voetbalvereniging Aalsmeer de hand kunt schudden en het glas kunt heffen op een
gezond, voorspoedig, sportief en
succesvol 2009. Voor deze receptie is iedereen uitgenodigd die vv
Aalsmeer een warm hart toedraagt.
De receptie is tevens een uitgelezen
mogelijkheid om eens met de selectiespelers van gedachten te wisselen en hun verwachtingen te vernemen over het verdere verloop van de
competitie, immers het eerste, tweede en derde team staan allemaal in
de top van de klassementen en dat
doet hopen op een goede voortzetting na de winterstop. Dit keer zullen er dus selectiespelers aanwe-

zig zijn, want het gebruikelijk trainingsweekend is doorgeschoven
naar medio februari 2009. Grijp uw
kans en geniet ook eens van de ongedwongen sfeer die er heerst in
de Silveren Draeck. Ook vanuit de
jeugd zal men in ruime mate vertegenwoordigd zijn en kunt u met al
uw vragen bij hen terecht, zoals over
de blauw/witte welpen, de pupillen
e.d. Inschrijven kunt u uw zoon of
dochter ook meteen. En over dochters gesproken, ook het damesteam
zal aanwezig zijn en zal u gloedvol
kunnen informeren over dit nieuwe fenomeen bij vv Aalsmeer. Redenen genoeg dus om aan te schuiven bij de nieuwjaarsreceptie van vv
Aalsmeer op zaterdag 3 janauri vanaf 16.00 uur. Het welkomstdrankje
en alle hapjes zijn als gebruikelijk
gratis en voor de consumpties dient
u slechts 1 euro neer te leggen.

Voetbalcompetitie jeugd

Kampioensbeker voor RKDES E1
Kudelstaart - De laatste wedstrijd
van de competitie voor RKDES E1
was tegen de nummer drie, Fortius. Na het gelijke spel bij medekoploper Zeeburgia vorige week in
Amsterdam moest DES winnen om
het kampioenschap veilig te stellen.
Toen de voetballers het veld op kwamen werd de E2 net gehuldigd met
hun kampioenschap, wat uiteraard
de E1 nog wat extra motivatie gaf.
Met de wind in de rug begon de E1
goed en zette Fortius onder druk. Dit
resulteerde in een snelle 1-0, toen
Bryan een corner binnen kon tikken.
Gaandeweg de eerste helft kwam
het fysiek sterke Fortius echter beter in het spel en leek DES zenuwachtig te worden. Duels werden niet
meer gewonnen en de goede keeper van Fortius pakte alles wat zijn
kant op kwam. Nog voor rust was er
dan ook een verdiende gelijkmaker
voor de Amsterdammers.
Na rust de eerste 5 minuten een
zelfde beeld. Fortius domineerde en
DES had het er moeilijk mee. Dave moest met een uiterste redding
zelfs voorkomen dat Kudelstaart op

achterstand kwamen. Maar plotseling (en wie kan uitleggen waarom?), kwam er dan toch een kentering. Wellicht was het het besef dat
er nog minstens één keer gescoord
moest worden? Hoe dan ook, DES
herpakte zich.
Met nog een kwartier op de klok
drong DES meer aan en uiteindelijk
was het Dennis die een rush knap
af wist te sluiten met een schuiver
in de verre hoek. De treffer werd bejubeld alsof de E1 al kampioen was,
maar Fortius deed nog steeds mee
en er waren nog bijna 10 minuten
te spelen!. Echter de winst kwam
niet meer in gevaar. RKDES had
zelfs kans op meer, maar de keeper
stond een treffer van de doorgebroken Koen in de weg. 2-1 Was echter
genoeg voor een feestje met AA en
patat en een leuke speech van Gerard van Schaik. V
ijftien wedstrijden heeft de E1 gespeeld voor de winterstop. Dertien gewonnen en twee gelijk. Een
pracht resultaat, waar de jongens in
het voorjaar een vervolg aan zullen
proberen te geven.

ZABO speelronde 8 in
Proosdijhal Kudelstaart
Kudelstaart - De plaatselijke ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt op
zaterdag 3 januari voortgezet met
de achtste speelronde van het huidige zaalvoetbalseizoen. Er wordt
komend weekend gezaalvoetbald in
de Proosdijhal aan de Edisonstraat 6
in Kudelstaart. Publiek is van harte
welkom en de toegang tot de tribunes van de sportzaal is zoals gebruikelijk gratis. Om 18.35 uur Sportcafé
de MiDi’s tegen De Jet Set BV. Om
19.20 uur neemt Mantel Makelaars

het op tegen LEMO. Om 20.05 uur
LEMO-Gaat-Los tegen Piller Sport
en om 20.50 uur tenslotte s[ee;t
Accon tegen Easy Beveiliging. Het
team van D.G.L. is vrij voor speelronde 8.
De ranglijst na zeven wedstrijdavonden ziet er als volgt uit:
Mantel Makelaars 6-15; De Jet Set
BV 6-15; Sportcafé de MiDi’s 6-13;
Piller Sport 6-12; Easy Beveiliging 69; D.G.L. 7-8; LEMO 6-6; Accon 7-4
en LEMO-Gaat-Los 6-0.

SV Omnia turnsters op dreef
in bronzen balkwedstrijd
Aalsmeer - Op zondag 14 december hebben de turnsters van Omnia
2000 onder leiding van Gerda Kockelkorn deel genomen aan de bronzen balk wedstrijd in Amsterdam.
Dit waren de eerste wedstrijden van
dit seizoen. Al zenuwachtig moesten
zij om 8.30 uur aantreden, maar uiteindelijk hebben de meiden prima
resultaten behaald. Bonita Goede
turnde in Instap niveau 12 een fantastische wedstrijd met een prachtige sprong- en brugoefening. Met
een totaal van 32.00 punten behaalde zij een mooie tweede plaats. Nikita van Beek turnde bij de pupillen,
niveau 12.
Helaas mislukte haar afsprong van
de brug en behaalde daardoor een
laag cijfer. Daarentegen had zij een
mooie balkoefening. Met een puntentotaal van 29.50 behaalde zij een
zevende plaats. Lisa Geerlings en
Doris van Voorst kwamen voor Om-

nia uit bij de pupillen 2 niveau 12.
Doris had zichtbaar last van nervositeit en liet jammerlijk hier en daar
wat punten liggen. Maar met een
perfect uitgevoerde sprong behaalde zij met een 9.1 de hoogste score van haar deelnemersveld. Bij de
brug mislukte haar buikdraai en
bij de balk viel zij bij de afsprong
‘overslag af’. Met een puntentotaal
van 33.30 behaalde zij een zevende plaats. Lisa Geerlings heeft een
mooie constante wedstrijd geturnd.
Zij behaalde dan ook een prachtige
vijfde plaats.
‘s Middags om 15.00 uur moest Dani Brandsema deelnemen. Zij turnt
voor jeugd niveau 12. Ook zij turnde
een mooie constante wedstrijd en
wist zelfs op de balk te blijven staan.
Zij behaalde met 33.50 een goede
zesde plaats. Alle meisjes kunnen
terug kijken op een zeer geslaagde wedstrijd.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 30 december 2008

Jeugdhandbal

Zwemkampioene geeft startschot

Jongens C1 FIQAS scoren
goed op vaardigheidsdag

Nieuwjaarsplons in Oosterbad
Aalsmeer - Nieuwjaarsdag 1 januari vindt voor de zesde maal de
nieuwjaarsplons plaats in Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. De
nieuwjaarsduik in Aalsmeer is dit
jaar officieel als serieuze duik genomineerd door de firma Unox. Tijdens een bijeenkomst van 20 december aan het strand van Scheveningen is het officiële predikaat
uitgereikt. Per provincie kregen de
deelnemers aan deze nieuwjaarsduik een starterspakket uitgereikt
en werden er foto’s genomen op
het strand. Deze zijn te zien op de
Unox-website. Aalsmeer neemt met
de duik in Het Oosterbad een aparte plaats in, namelijk door het aan-

tal deelnemers, de unieke plaats, en
het startschot dat gegeven zal worden door niemand minder dan paralympisch zwemkampioene Mirjam
de Koning uit Aalsmeer.
Iedereen is van harte welkom om
14.00 uur op donderdag 1 januari in het Oosterbad aan de Mr.Jac.
Takkade 1. U kunt ter plaatse beslissen of u mee plonst! Bij sterk ijs
zal er een groot wak gehakt worden,
dus door gaat het. Na de duik is er
voor zowel de helden van het koude water als ook voor de toeschouwers gratis erwtensoep, glühwein of
chocolademelk. Meer inlichtingen:
info@hetoosterbad.nl of bel 0297325635.

Nieuwjaarstoernooi in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 4 januari organiseert The Beach het beachvolleybal nieuwjaarstoernooi 2009. Tijdens het nieuwjaarstoernooi worden er natuurlijk op verschillende
niveau’s beachvolleybal toernooien
gespeeld.
Tussen 10.00 en 14.00 uur wordt
het 2x2 hoog toernooi gespeeld,
van 12.00 tot 16.00 uur zijn de velden voor de deelnemers aan het 4x4

Aalsmeer - Geen competitie het afgelopen weekend, maar toch moesten de jongens van de C1 van FIQAS
Aalsmeer aan de bak! Er was namelijk een handbalvaardigsheidsdag
geregeld. In de sporthal in Houten
stond een heel parcours klaar met
tien verschillende opdrachten. Elke
oefening duurde 9 minuten en om
naar de volgende opdracht te gaan
hadden de jongens 1 minuut. Er zat
een behoorlijk tempo in en er zaten
spectaculaire opdrachten bij. Ook
voor de ouders die mee waren, was
het erg leuk om te kijken. Het viel
wel op dat de motoriek en behendigheid van de Aalsmeerse jongens
veel beter was dan die van de rest
van de teams.
Daar zijn de ochtendtrainingen van
trainer Bart en zijn assistenten na-

tuurlijk debet aan. Alle opdrachten
gingen goed, sommige waren lekker snel af te werken, voor sommige was enige concentratie vereist
en andere waren eigenlijk te makkelijk. Aan het eind kregen de jongens ook nog een theorie opdracht:
allerlei vragen over handbal.
Per opdracht kreeg elke speler
een cijfer en aan het eind van de
tien opdrachten werden alle cijfers
bij elkaar opgeteld. Van alle teams
kwamen daar de nummer 1, 2 en
3 uit. En wat eigenlijk al verwacht
was, bleek waar: de C1 van FIQAS
Aalsmeer had erg goed gescoord:
zo goed dat Rein en Remco overall
2e en zelfs 1e waren. Kortom: een
zeer geslaagde dag en goed georganiseerd door Handbal Vereniging
Houten.

toernooi en van 14.00 tot 18.00 uur
gaan tevens de spelers van het 2x2
laag toernooi de strijd aan. De kosten bedragen 20 euro per team voor
de 2x2 toernooien en 30 euro per
team voor het 4x4 toernooi.
Inschrijven kan door een mailtje te
sturen met daarin de teamnaam, het
contactpersoon en aan welk toernooi je meedoet aan: sportief@
beach.nl.

Gezellig en sportief RKDES
kerstzaalvoetbaltoernooi
Eredivisie handbal

FIQAS Aalsmeer wint van
Tachos in zwak duel
Aalsmeer - Het kon bijna niet anders: na de geweldige overwinning
op Volendam op de donderdag, was
de wedstrijd van twee dagen later
tegen Red-Rag/Tachos
in Waalwijk er een van een heel
ander kaliber. Bij FIQAS Aalsmeer
werd een aantal spelers aan de kant
gehouden (Robin Boomhouwer,
Mark Roest en Micha Hoogewoud),
en daardoor rook Tachos haar kans:
de ploeg stond na ruim een kwartier dan ook nog op voorsprong:
6-5. Daarna stelden de Aalsmeerders orde op zaken en namen binnen korte tijd de leiding over. Deze
tussensprint leverde bij rust al een
15-9 voorsprong op. Na rust bouw-

Daan winnaar
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren
en ook biljarten staan op het programma. Afgelopen dinsdag is het
klaverjassen gewonnen door Daan
Sandee met 5711 punten, gevolgd
door Han Raadschelders met 4886
punten. Derde werd Jan Weij met
4871 punten en op vier is Nico de
Ron geëindigd met 4809 punten. Bij
het jokeren was de hoogste eer voor
Saar Looy en tweede is Gerard de
Wit geworden met 163 punten.

de FIQAS Aalsmeer in eerste instantie de score gemakkelijk verder uit: 21-12, maar daarna verslapte de ploeg en begon Tachos aan
een indrukwekkende inhaalrace.
De Waalwijkers kwamen bij tot 2224, maar de Aalsmeerders raakten
niet in paniek, speelden weliswaar
niet de beste wedstrijd van het seizoen, maar gaven de winst ook niet
meer uit handen; het werd uiteindelijk 24-27 en er was dan wel gewonnen, iedereen was het er wel over
eens dat dit een wedstrijd was om
snel te vergeten. Op zondag 4 januari vanaf 14.30 uur speelt FIQAS
thuis in De Bloemhof aan de Hornweg tegen E&O.
L’Oreal te sterk voor dames
Vooraf was de uitwedstrijd bij koploper Loreal al door trainer/coach
Menno de Klerk van de dames van
FIQAS Aalsmeer bestempeld als een
moeilijke en zware klus en dat bleek
het inderdaad. Was aan het begin
van het seizoen in de thuiswedstrijd
de schade nog beperkt gebleven tot
twee punten (FIQAS Aalsmeer verloor toen met 20-22), nu was het
verschil groter: 24-19 voor Loreal,
dat zich halverwege – samen met
AAC en Quintus 2 - heeft ontpopt
als één van de titelkandidaten. De
dames van FIQAS Aalsmeer staan
momenteel achtste en zijn nu vrij tot
zaterdag 10 januari.
Dan volgt de ontmoeting met opnieuw een sterke tegenstander:
v.d.Voort/Quintus 2.

Kudelstaart - Zondag 21 december hebben bijna 200 pupillen, meiden en junioren in de Proosdijhal
om de hoofdprijzen (tien heerlijke
slagroomtaarten) gestreden tijdens
het traditionele RKDES Kerstzaalvoetbaltoernooi. Er werd in 10 poules gespeeld, ingedeeld naar leeftijd
en speelsterkte.
Het toernooi begon al vroeg, om
9.00 uur, met de jongste F-pupillen.
En eindigde om 18.00 uur met de
prijsuitreiking van de poule waarin
de A1 en B1 speelden.
De tribunes waren zeker bij de jongere spelers/speelsters erg goed
bezet. De winnende teams hadden illustere namen gekozen als
FC Rendieren, FC Snowkids, Nederland, FC Groningen, de Santa’s,

Kaylee en de rest, Jingle Bells en de
Kerst-nerds. Het was een gezellig
en sportief toernooi, met een sfeervolle kerstmuziek (Sky Radio) op de
achtergrond. Er was geen commentaar op scheidsrechters en wedstrijdleiding, kortom, de kerstgedachte vierde hoogtij. Het jeugdbestuur bedankt alle vrijwilligers die
hebben meegewerkt, met name de
scheidsrechters: Dylan v.d. Kar, Kevin Kraan, Ruben Visser, Patrick Fortier, Ivo Lentjes, Tijn Kraak, Maarten van Putten, Natasja van Loon,
Sven Boelsma en Rob Kraan. Ook de
hulp van de (hulp)trainers en leiders
wordt erg gewaardeerd. Alvast noteren: het volgende RKDES Kerstzaalvoetbaltoernooi vindt plaats op
20 december 2009.

Vergadering en films bij
IJsclub Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Vrijdag 9 januari houdt
IJsclub Aalsmeer-Oost haar jaarvergadering in gebouw ’t Anker aan de
Oosteinderweg 273a. De aanvang is
20.00 uur. Na afloop van de verga-

dering worden enige films vertoond
door Siem Kooy en na de vertoning
staat de traditionele gratis verloting
op het programma. Eenieder van
harte welkom!

Voetbalcompetitie jeugd

RKDES F3 is kampioen!
Kudelstaart - Zaterdag, 13 december stond de wedstrijd om het kampioenschap voor de F3 van RKDES
op het programma. Tegen één van
de belangrijkste rivalen, RKAV, was
de voetbalwedstrijd. Als de F3 zou
winnen, was het team ook concurrent Ouderkerk de baas. De bikkels
van RKDES stonden om half tien op
het veld bij een temperatuur van 2 graden met een stevige oosten
wind. Na de aftrap ging RKAV meteen met volle kracht vooruit. Ook zij
wisten dat ze moesten winnen om
zicht te houden op de eerste plaats.
Na een paar minuten werd er door
RKDES niet goed uitverdedigd. De
bal werd niet goed geraakt en kwam
voor de voeten van een RKAV speler. Hij ging goed door en schoot de
bal hard op doel. Ruben kon niet bij
de bal en het stond zomaar 0-1. Dit
zou nog wel eens heel zware wedstrijd kunnen gaan worden. Langzamerhand ging het wat beter bij RKDES. Iedereen was nu echt warm
en er werd gevochten om elke bal.
Na ongeveer 15 minuten kwam de
bal vanaf rechts voor het doel van
RKAV. Er werd op doel geschoten,
maar de keeper hield de bal netjes
tegen. Gelukkig voor RKDES niet
klemvast en daar maakte Jochem
mooi gebruik van. Hij maakte de gelijkmaker, 1-1. RKAV kreeg steeds
minder kansen, doordat iedereen
voor elke bal knokte.
Door mooi samenspel kreeg Reno
een mooie kans om te scoren. En zo
een kans laat deze DES-speler zelden liggen, 2-1. Vlak voor rust kreeg
Ryan nog een mooie kans, maar zijn
schot ging net naast. En zo ging RKDES met een stand van 2-1 de rust
in. De tweede helft gingen de Kudelstaartse voetballers op dezelfde

manier door. Ryan en Ramon stonden voorin en maakte het de verdedigers met regelmaat moeilijk. Zodra RKAV de bal achterin wilden
wegwerken stonden zij er al weer
voor. En als het RKAV al lukte om
het middenveld te bereiken waren
Reno, Jochem en Justin daar aanwezig om de aanval te stoppen. Dit
prachtige samenspel leverde al vrij
snel een goede kans op voor Reno.
Hij ronde het mooi en af en zo stond
RKDES op 3-1. In plaats van deze
stand te verdedigen gingen de Kudelstaarters gewoon door met aanvallen. RKAV was niet zomaar van
plan om op te geven. Regelmatig
verscheen RKAV in de buurt van het
doel van Ruben. En als ze al zover
waren dat ze Benne en Luuk hadden omspeeld, was het Ruben die
zijn doel schoon hield. Na 15 minuten in de tweede helft was het
Reno die de bal mooi meenam op
rechts. Helaas kwam hij te ver bij de
achterlijn om te kunnen schieten.
Maar met een prachtige kapbeweging stuurde hij de RKAV verdediger de verkeerde kant op en schoot
de bal in de korte hoek van het doel,
4-1. De laatste paar minuten deed
RKAV toch nog wat terug. Na de 4-1
werd er iets nonchalanter gespeeld
door de DES-spelers, waardoor er
wat gaten in de verdediging vielen. Maar verder dan 4-2 kwamen
ze niet. RKDES F3 werd de terechte
kampioen. In de kantine werden de
jongens getrakteerd op een AA en
patat. Na een toespraak van Gerard
van Schaik kregen ze een mooie beker en een luid applaus van de trouwe toeschouwers. RKDES F3 bestaat uit Ryan, Ramon, Reno, Jochem, Justin, Luuk , Benne en
Ruben.

Spelletjesavond bij AAS
Aalsmeer - Schaakclub AAS organiseert op vrijdagavond 2 januari weer een gezellige, informele
(bord)spelletjesavond, waarop het
de bedoeling is dat andere bordspellen de revue passeren in plaats
van schaken.
Hierbij moet gedacht worden aan
spellen als Kolonisten van Catan,

Koppelkaarten bij
Allen Weerbaar

Jongens A FIQAS Aalsmeer
winnen kersttoernooi
Aalsmeer - De jongens A1 van FIQAS Aalsmeer hebben op 28 december het Bruurs Buro Business
Kersttoernooi van Eurotech/Bevo
in Panningen gewonnen. Ze moesten al heel vroeg vertrekken en de
eerste wedstrijd was tegen de jongens van Volendam. In de jeugddivisie staat Volendam tweede en
FIQAS Aalsmeer eerste. Aalsmeer
won toen de eerste ontmoeting en
zondag 11 januari is de belangrijke

return in Volendam. De Volendammers waren voor het toernooi op zaterdag al afgereisd en waarschijnlijk heeft dat de Aalsmeerse jongens in de eerste wedstrijd opgebroken. Er werd namelijk verloren.
Maar daarna speelden de jongens
van FIQAS Aalsmeer goede wedstrijden en wonnen alles. Op doelsaldo zijn ze dan ook eerste geworden en winnaar van het sterk bezette toernooi.

Carcassonne, Machiavelli, Britannia, enz. De aanvang is 20.00 uur
en plaats van samenkomst is De
Binding in de Zijdstraat. Voor meer
informatie kan contact opgenomen worden via webmaster@aas.
leisb.org of bel naar AJ Keessen, tel.
0297-324459 of Henk Noordhoek,
tel. 0297-268954.

Aalsmeer - Buurtvereniging Allen
Weerbaar houdt maandag 5 januari haar volgende speelavond. Het
koppelkaarten staat op het programma. Deze avond vindt plaats in
het Middelpunt vanaf 20.00 uur. De
zaal gaat een kwartier eerder open.

De klaverjaskampioen van de vorige
speelavond was mevrouw Bekkers
met 5545 punten, gevolgd door de
heer Bekkers (5182 punten) en G.
van Zevenhoven (5167 punten). De
marsenprijs ging naar P. Könst. Het
jokeren is gewonnen door mevrouw
E. Schuit met 286 punten. Tweede
werd mevrouw M. Groenendijk met
304 als score.

Ouderensoos
bij Oostend

Kaarten in het
Parochiehuis

Aalsmeer - De leden van de ouderensoos van buurtvereniging Oostend komen in het nieuwe jaar voor
het eerst bijeen op donderdag 8 januari. De speelmiddag is in gebouw
het Middelpunt aan de Wilhelminastraat en begint om 14.00 uur.

Aalsmeer - De eerste kaartmiddag
in het nieuwe jaar voor ouderen is
op woensdag 7 januari vanaf 14.00
uur. Kaartliefhebbers zijn van harte
welkom in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat. Klaverjassen en rummicuppen staan op het programma.

Unieke indoor triathlon in
De Meerkamp Amstelveen
Amstelveen - Zondag 1 februari zal
de eerste editie van de indoor triathlon in Sportcentrum De Meerkamp in Amstelveen gehouden worden. Deze wedstrijd is uniek in Nederland en de om kennis te maken
met de sporten zwemmen, fietsen,
lopen of de combinatie triathlon. De
wedstrijd zal bestaan uit 10 minuten zwemmen in het 25 meter bad,
10 minuten pauze, 10 minuten fietsen op een ergometer, 10 minuten
pauze en 10 minuten lopen op een
loopband. De wedstrijd is in de ochtend recreatief: voor volwassenen,
mixed teams en jeugd van 12 tot en

met 16 jaar. In de middag is de triathlon bedoeld voor de wedstrijd atleet: volwassenen en jeugd van 12
tot en met 16 jaar. Het ochtendprogramma start om 9.00 uur en het
middagprogramma om 13.00 uur.
Kosten zijn 5 euro voor de licentiehouders en 6,75 euro voor de niet licentiehouders.
Alvast een kijkje nemen kan op
www.indoortriathlon.nl. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden via mail met stage1@sportbedrijfamstelveen.nl of via telefoon
met 020–5475681 en vraag naar Annika Fangmann.
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Het jaar 2008 begon op 1 januari gelijk met actie. Voor de vijfde maal organiseerde Het Oosterbad de nieuwjaarsduik en burgemeester Pieter
Litjens gaf niet alleen het startsein,

Op 23 januari werden de landelijke voorleesochtenden gehouden en
in Aalsmeer en Kudelstaart namen
ook nagenoeg alle scholen deel
aan deze, soms ook lekkere, actie.
Op basisschool Samen Een werden de leerlingen niet alleen getrakteerd op een prachtig verhaal,

Tijdens de jaarlijkse feestavond
van de pramenrace op zaterdag 8
maart in The Beach werd door het
bestuur aan de pratende en dansende bezoekers gevraagd naar
de veilingzaal te komen voor een
officieel moment. Allereerst werd

Woensdag 19 maart was het nationale boomfeestdag en vijfentwintig
leerlingen van de Jozefschool hebben een groot aantal bomen geplant aan de Dreef. Wethouder Ro-

AALSMEER

maar ging zelf ook te water. `Ik heb
iedereen altijd voor gek verklaard,
maar nu ga ik er toch voor`, aldus
de eerste burger. Hij voegde daad bij
woord en sprong met ongeveer vijf-

maar ook een overheerlijk ontbijtje. Basisschool De Wegwijzer had
twee bekende Aalsmeerders weten te strikken om te komen voorlezen. Oud-burgemeester Joost Hoffscholte had zich weliswaar verslapen, maar wist, iets later dan gepland, de peuters en kleuters uit-

het thema bekend gemaakt van
alweer de vierde junior-pramenrace. Met ‘sportypraam’ mochten
de jeugdige deelnemers en hun
ouders/begeleiders aan de slag.
Nadat dit thema bekend was gemaakt, rolde het doek uit voor het

nald Fransen hield, voordat de spades de grond in gingen, een korte
toespraak. De jongens en meiden
kregen hulp van plantsoenmedewerkers van de gemeente. Ruim
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Op vrijdag 1 februari reed de allerlaatste corso-wagen het centrum
van Aalsmeer in. Met de allerlaatste praalwagen werd terug gekeken
op het ontstaan van het zestig jaar

geworden Aalsmeerse bloemencorso. Tijdens het slotfeest voor alle bouwers, binders en medewerkers van het corso was de wagen
te bewonderen voor het gemeen-

tehuis en de volgende dag, zaterdag 2 februari, bij Paul de Leeuw
op televisie en zondag maakte de
laatste praalwagen deel uit van de
carnavalsstoet in Kudelstaart.

Op woensdag 6 februari mocht
obs De Zuidooster haar 250-ste
leerling verwelkomen. Het was
een feestelijke dag met allemaal
verklede kinderen en natuurlijk
werd het ‘jubileumnummer’ extra in het zonnetje gezet. Lilian

Schoone werd als 250-ste leerling
welkom geheten door een speciale gast, burgemeester Pieter Litjens. Lilian kreeg een mooie beren-rugzak om dagelijks mee te
nemen naar school. Op vrijdag 15
februari werden alle bewoners in

Oost en toekomstige gebruikers
van de brede school opgeschrikt
door een brand op het dak van de
toen nog in aanbouw zijnde De
Mikado. De brand bleek gelukkig
beperkt tot schade aan de dakbedekking.

De eerste paal voor het nieuwe
gebouw met ruimte voor de twee
scholen Antonius en obs Kudelstaart, kinderopvang, speelzalen en een gymzaal is donderdag 22 april in de wijk De Rietlanden de grond ingeslagen. Maar
liefst 700 kinderen, twee aan

twee, hand in hand en een gekleurde ballon stevig vast betraden de bouwplaats met op hun
petjes de nieuwe naam: De Rietpluim. De officiele start werd gegeven door onderwijs-wethouder
Jaap Overbeek en de bedenkster
van de naam (Anneloes, werk-

zaam bij Kinderhof). Nadat de
heimachine tien slagen had gegeven, mochten de ballonnen van de
jongens en meisjes de lucht. Het
was een kleurige aanvang van de
bouw. Inmiddels is de bouw overigens al in een behoorlijk gevorderd stadium.

Zeven Aalsmeerders zijn op 25
april met een Koninklijk lintje in het
zonnetje gezet. De vier heren en
drie dames werden allereerst hartelijk bedankt door burgemeester
Pieter Litjens voor hun inzet, al vele
jaren lang. Mevrouw Dekkers-Piet
kreeg een onderscheiding voor
haar vele (bestuurlijke) activiteiten
op kerkelijk gebied. Zowel de heer

als mevrouw Jansen zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor hun tomeloze inzet voor
onder andere Dorcas en liefst drie
brandweermannen kregen een
onderscheiding. Stef van der Linden, Ton van Schaik en Jos van
der Wal zijn al sinds 1982 vrijwillige professionals bij de brandweer
Aalsmeer. De hoogste onderschei-

ding, Ridder in de Orde van Oranje
Nassau, kreeg mevrouw Wil Blomvan Wees opgespeld. Zij kreeg deze ‘Koninklijke dankzegging’ voor
haar langdurige (bestuurlijke) inzet op het terrein van het kerkelijke leven en voor haar tomeloze
inzet sinds 1984 voor op land- en
tuinbouwgebied gerelateerde organisaties.

tig andere stoere inwoners het water
van het natuurbad in. Het was wel er
in en er weer uit, want het water was
ijskoud. Gelukkig wachtte de sportievelingen warme chocolademelk.

stekend te vermaken met een verhaal over de regenboogvis. Burgemeester Pieter Litjens nam de hogere groepen voor rekening. Ook de
nieuwe eerste burger ging het voorlezen prima af. Geboeid werd geluisterd naar het verhaal ‘Bah, weer
naar school’ van Jacques Vriens.

thema van de ‘grote’ pramenrace
op de tweede zaterdag in september. Het thema ‘horen, zien,
zwijgen en 2008 andere’ heeft,
zoals kijkers zullen beamen, heel
veel nieuwe spreuken opgeleverd...

350 gemeenten in Nederland hebben meegedaan aan de actie, in
totaal meer dan 100.000 kinderen
en samen hebben zij zeker 230.000
bomen in de grond gezet.
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Op 1 mei wisten de heren
van handbalvereniging FIQAS
Aalsmeer het sterke seizoen te
bekronen met een hoofdprijs door
in de finale te winnen van Eurotech/Bevo. De wedstrijd vond
weliswaar plaats in Almere, maar
massaal waren handbalsupporters in de bus of auto gestapt om
hun helden aan te moedigen. Ge-

steund door een enore in zwartwit uitgedoste supportersschare was FIQAS vanaf het begin de
sterkere ploeg. Alleen in het eerste kwartier ging de wedstrijd
nog gelijk op, maar daarna nam
Aalsmeer het heft in handen liep
uit via 13-8 naar 17-13 tot de rust.
Kort na de pauze zag de Aalsmeer
aanhang Bevo terugkomen tot

17-16, maar gelukkig hervonden
de handballers uit Aalsmeer zich
en met een eindstand van 24-28
kon het feest losbarsten. Voor de
zesde keer in de geschiedenis van
de club kon FIQAS de NHV-beker in ontvangst nemen. Voor het
eerst sinds 2004 weer de hoofdprijs, een moment in 2008 om
trots op te zijn!

De laatste dag in mei was ook
best bijzonder en trok, net als
de handballers, massale belangstelling. Het project N201 omlegging Aalsmeer en Uithoorn opende voor publiek het traject tijdens
de Dag van de Bouw. Een bij-

zondere kans voor inwoners om
het project van dichtbij te bekeken. De omlegging is op diverse
plaatsen in de gemeente duidelijk zichtbaar, maar een en ander
van dichtbij bekijken, vonden inwoners, gezien de enorme drukte,

heel interessant. Er werden rondleidingen gegeven op het terrein
en in de tunnel bij Oude Meer. De
werkzaamheden voor de nieuwe
N201 zijn in 2006 gestart en eind
2011 moet de nieuwe weg gereed
zijn.

De eerste editie van de HIBRA Toerrit Aalsmeer Roes Niet op zondag 6
juli is een groot succes geworden en
gaat volgend jaar, zo goed als zeker,
weer gehouden worden. Na de toerrit

Op vrijdag 11 juli een bijzonder
moment in Oost, de brede school
De Mikado werd eindelijk opgeleverd. Het is een proces van vallen en opstaan geweest, er is een
lange weg afgelegd, maar de brede school betekent wel een grote mijlpaal voor het onderwijs in

stonden de meer dan honderd klassieke auto´s en motoren opgesteld in
het centrum en deze ´stoet´ trok flink
veel belangstelling. Het publiek vond
de Cadillac Coupe de Ville uit 1961

Aalsmeer. Het is een impuls voor
kinderen, scholen, kinderopvang en wijkbewoners. De bouwers overhandigden symbolisch
de sleutel aan de wethouder van
onderwijs, Jaap Overbeek, en natuurlijk was er taart om het feestje
luister bij te zetten. De ingebruik-
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Vele weken heeft menig Aalsmeerder aan de buis gekluisterd gezeten voor de talentenjacht Holland’s got talent met deelname
door het Kudelstaartse slangenmeisje Danielle Bubberman. De
finale was er een om trots op te
zijn. ‘Onze’ Danielle won en vast
en zeker dat heel veel sms-jes
uit Aalsmeer en Kudelstaart hier
debet aan geweest zijn. De jury

was iedere keer weer enthousiast, maar het laatste woord was
aan de kijkers. “Je was de circusprinses in een circussprookje”,
sprak circus Renz-directeur Robert Ronday lovend na het optreden van de toen nog 14-jarige Danielle in de finale. Op de televisie ging de uitslag razendsnel,
haar ouders en fans juichten eerder, maar eenmaal thuis besef-

te het ambitieuze slangenmeisje
wel dat ze gewonnen had. Buren
en vrienden hadden het huis buiten versierd en binnen de kamer
opgevrolijkt met bossen bloemen
en kaarten. En de volgende dag
arriveerden nog veel meer kaarten. Voor Danielle was Holland’s
Got Talent een stapje verder naar
haar droom: Optreden in Cirque
du Soleil.

De maand juni stond natuurlijk
ook in het teken van het EK voetbal. Superfans zijn veel Aalsmeerders en Kudelstaarters. Straten
werden opgevrolijkt met vlaggetjes, speciale oranje-lekkernijen werden vervaardigd en de horeca-gelegenheden zaten afgeladen vol met in oranje gehulde
fans tijdens de eerste wedstrijden.
Menigeen had hoge verwachtingen van het Nederlandse elftal

met bondscoach Marco van Basten. En terecht, zo bleek na de
eerste wedstrijd tegen Italië. Met
3-0 werd deze eerste wedstrijd
gewonnen en de Aalsmeerders
Remco Kooy, Frank Levarht, Fred
Bruine de Bruin en Jan Noordhoek waren hier live getuige van.
Ze hadden kaarten bemachtigd
en zagen in het stadion hun oranje winnen. Het was zelfs dubbel
feest voor deze inwoners, want

hun besluit om toch even over het
hekje te klimmen leverden foto’s
op met bondscoach Marco van
Basten en sterspeler Wesley Sneijder. Vereeuwigd voor het leven:
De Aalsmeerders met hun idolen.
Het EK verliep verder overigens
ook prima voor oranje. Er is gewonnen van Frankrijk en Roemenie, hoe de wedstrijd tegen Rusland afliep, weet bijna iedereen.
Niet interessant, toch?!

De laatste week van de zomervakantie staat voor heel veel jongens en meisjes in het teken van
de kindervakantieweek. Vol zin en
met een hamer arriveerden maandag 4 augustus ongeveer 150 kin-

deren tussen de zes en twaalf jaar
voor een week met veel activiteiten bij de N201 aan de Zwarteweg. De eerste actie is hutten bouwen en beschilderen en natuurlijk is het leuk om elkaar af te troe-

ven en proberen de mooiste hut te
maken. Verder worden er altijd allerlei spelletjes gedaan, staat een
speurtocht op het programma en
is het laatste samenzijn zwemmen
en disco.

Het opvallendste nieuws in augustus was de snoek die een te grote vis
wilde verorberen. De snoek heeft zijn

honger met de dood moeten beko- zette z´n kieuwen uit en dit betekende
pen. De vis zette zijn tanden in een de ondergang voor de snoek. Het kan
baars, maar deze weerde zich slim. Hij wonderlijk gaan in de natuur,,,

van Wim Bosman het mooist. De jury koost voor de A Ford uit 1926 van
Ben Bekkers en de Velocette 350 uit
1936 van Jan Jongkind werd verkozen tot mooiste motor.

name vond na de zomervakantie
plaats. Het gebouw krijgt er binnenkort twaalf daklokalen bij en
de ouders, leerkrachten en kinderen hopen dat een betere, minder
chaotische verkeersafwisseling
voor de finishing touch zal gaan
zorgen.
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Zwemster Mirjam de Koning
heeft Aalsmeer op de kaart gezet tijdens de Paralympics in Peking. De zwemster behaalde op
de Olympische spelen voor minder/validen liefst twee gouden
en twee zilveren medailles. Op
de 100 meter vrije slag tikte Mir-

De maand september is feestmaand in Aalsmeer. Het begint
met een grote braderie (op voorheen corsodag) met dit jaar voor
het eerst in combinatie met een
watersportdag en in de avond
een nog altijd groter groeiende in

Wie een kleine tien jaar geleden
gezegd zou hebben dat de Legmeerdijk voorzien zal gaan worden van een zebrapad, zou door
menigeen voor gek verklaard zijn.
Maar toen was de locatie VBA

Het is nu vakantie en dat is vast
voor vele ouders van schoolgaande jeugd op brede school De Mikado een verademing. Even niet meer
dagelijks twee keer een ‘gevecht’
moeten voeren tussen auto’s, voetgangers en fietsers. Superdruk,
onoverzichtelijk en gevaarlijk be-

AALSMEER

jam als eerste aan, op de 100 meter rugslag moest zij de huidige
kampioene Nyree Lewis voor laten, dus zilver. De 400 meter vrij
leverde eveneens een zilveren
plak op en opnieuw goud wist zij
te halen tijdens de 50 meter vrij.
Mirjam boekte dit prachtige re-

deelnemersaantal verlichte botenshow gevolgd door een spectaculair vuurwerk. Op 8 september
start vervolgens de feestweek in
de tent op het Praamplein met dit
jaar optredens van onder andere
Monique Smit, de drie J’s, Wolter

Zuid nog niet ontwikkeld. Op
Dinsdag 4 november is bij Flora
Holland op de Legmeerdijk een
oversteekplaats voor voetgangers
in gebruik genomen. Tussen de
locaties Centrum en Zuid is met

titelen ouders de verkeerssituatie
rond het nieuwe gebouw waar drie
scholen, kinderopvang en de bibliotheek in gehuisvest is in Oost.
Slechts een weg leidt naar De Mikado en deze weg is ook nog een
van de twee ontsluitingswegen van
de nog steeds groeiende wijk. Mo-
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Niemand minder dan de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore mocht op 14 oktober welkom geheten worden in
Aalsmeer. In het Event Center gaf
de nobelprijswinnaar een lezing
en ging in debat met ruim 2.000

aanwezigen waaronder politici, jongeren, bestuurders, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties. Gore hield een pleidooi dat duurzame oplossingen
voor het klimaatbeleid juist nu

moet worden doorgezet. Daarbij pleitte hij onder andere voor
meer windmolens in Nederland.
Vice-president Al Gore werd ontvangen door burgemeester Pieter Litjens.
Foto Jur Engelchor.

Ook bekende Nederlanders wisten
in oktober de weg naar Aalsmeer te
vinden. Op zaterdag 18 oktober wist
zanger, pianist en gitarist Van Velzen vele bezoekers neer De Bloem-

hof te krijgen. Zondag 19 oktober
stond cabaretier en zanger Freek
de Jonge op het podium in De Oude Veiling om enkele nummers mee
te zingen met de Amerikaanse zan-

gers en gitaristen David Olney en
Sergio Webb. Een week later, op 25
oktober, bracht zanger en songwriter Jan Rot Nederlandstalige chansons in cultureel café Bacchus.

De maand december kan in
Aalsmeer bijna wel boekenmaand genoemd worden. Als
eerste presenteerden Constantijn Hoffscholte en Pieter van der
Meer een boek over de 80 jarige watertoren, kreeg Gerard Zelen veel lof voor zijn kinderboek

Dansen in applaus, reikte burgemeester Pieter Litjens het eerste
exemplaar uit van het door Coq
Scheltens uitgegeven boek ‘Grote verhalen’ met zestig verhalen
geschreven door vijftig Aalsmeerse en Kudelstaartse schrijvers en
brak het boek ‘Een schilderachtig

dorp’ van Jan Willem de Wijn en
Jan Ran met schilderijen, tekeningen en prenten over Aalsmeer alle
records. Binnen een week nagenoeg uitverkocht in de boekwinkels en nog slechts enkele exemplaren te koop bij EKZ Makelaar
Eveleens.

Aalsmeer kent diverse jeugdige
inwoners om trots op te zijn. Op
het gebied van sport worden topprestaties geleverd, waarschijnlijk kent Aalsmeer de jongste
collectanten voor het Diabetes
Fonds in Nederland en afgelopen

14 december gaf de pas 6 jarige Faas Kaaijk een concert met
het Nederlands Blazers Ensemble in een zaal met 1.800 zitplaatsen. De jeugdige inwoner speelt
piano en is voor de wedstrijd ‘Op
weg naar het nieuwjaarsconcert’

ook gaan componeren. Jongeren
tot en met 18 jaar konden in het
kader van deze wedstrijd hun eigen muziek bedenken en Faas
wist tot de finale door te dringen.
Zondermeer een groot muzikaal
talent!

sultaat tussen 8 en 15 september. Op zaterdag 27 september is
de 39-zwemster tijdens een feestelijke bijeenkomst door de gemeente in het zonnetje gezet.
Burgemeester Pieter Litjens beloonde de z wemster met het ereburgerschap.

Kroes en Nick en Simon. Nieuw dit
jaar ook was de modeshow door
twaalf ondernemers in Aalsmeer,
maar de afsluiting was traditioneel:
Een groot feest tijdens de pramenrace en een snelle HIBRA-motorsportdag.

stoplichten een extra voetgangersvoorziening gecreëerd. Met
de opning van het zebrapad is
een nieuwe stap gezet in de veiligheidscampagne van Flora Holland: Veilig op de veiling.

gelijk gebruikt de gemeente de vakantieperiode om voorzieningen te
treffen, zoals borden plaatsen, verkeerstekens schilderen en voet- en
fietspaden aanleggen. De bewoners hebben eind augustus en half
november aan de bel getrokken,
maar vooralsnog zonder resultaat.
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Snel opgeven, vol is vol

Voorstelling Het woeste woud
in Amstelveens Poppentheater

Kookcursus voor tieners
op De Binding Zolder
Kudelstaart - De Zolder organiseert vanaf dinsdag 20 januari weer
een kookcursus voor tieners.
Het afgelopen seizoen is er lekker
gekookt op de Zolder in Kudelstaart
en ook het komende voorjaar zullen er weer heerlijke gerechten worden gemaakt.
In zeven lessen komen er verschillende wereldgerechten aanbod
en wordt er van alles geleerd over
voor- en hoofdgerechten, maar
wordt er ook aandacht besteed aan
tafeldekken en serveren.
De laatste les wordt er een diner
voorbereid voor vrienden en familie

van de deelnemers. De kosten voor
de cursus zijn 40 euro. Lijkt jou het
leuk en ben je tussen de 10 en 15
jaar? Geef je dan snel op want vol
is vol! Opgeven kan op de volgende manier: Via de e-mail kim@debinding.nl mail dan even je naam,
adres, leeftijd en telefoonnummer
of bel op dinsdag tot en met vrijdag
tussen 13.00 en 18.00 uur naar 0297
892091. De cursus word georganiseerd op De Binding Zolder in Kudelstaart.
Deze is te vinden in het SJOK gebouw aan Hoofdweg 104, de ingang
is aan de Haya van Somerenstraat.

Traktatie provincie voor
jonge paardenfans
Streek - De provincie Noord-Holland trakteert 20 jonge paardenfans
op gratis toegangskaarten voor de
Jumpertjesochtend tijdens Jumping
Amsterdam.
Deze vindt plaats op zondag 25 januari in Amsterdam RAI. Tijdens de
Jumpertjesochtend zijn er bijzondere shows, ponyrijden een paard/
ponyrelais, een clinic van bekende
ruiters en optredens van artiesten.
Beschrijf in maximaal 100 woorden
waarom je heel graag bij de Jumpertjesochtend wil zijn.
De 20 meest enthousiaste beschrijvingen winnen een kaartje voor

zichzelf en een voor een ouder/verzorger. Inzendingen uiterlijk 12 januari per mail sturen naar nhsponsoractie@noord-holland.nl Alleen
de gelukkigen krijgen bericht. Alle
kinderen die in Noord-Holland wonen in de leeftijd tot 12 jaar kunnen
meedoen. De provincie Noord-Holland wil, als sponsor van Jumping
Amsterdam, zoveel mogelijk NoordHollandse kids laten genieten van
de paardensport.
En als het even kan ook zelf laten
bewegen. Meer informatie over het
Jumping Amsterdam (22-25 januari): www.jumpingamsterdam.nl .

Spetterende kerstmusical ‘Land van
Niks’ bij Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Zondag 21 december
was een drukke dag voor de kinderen in en om de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. Kleuters kwamen
’s middags om hun kerstfeest te vieren. Samen in de kring middenin
de grote kerk, onder de kerstboom.
Veel kinderliedjes werden er gezongen en het hoogtepunt voor jong en
oud is het voorlezen van het kerstverhaal, waarbij de kinderen het
verhaal uitspelen op het podium.
Alle kinderen gingen met hun eigen
kleine kerstboompje naar huis in de
hoop deze zo groot te laten worden
dat hij over twintig jaar misschien in
de kerk kan komen te staan.
Later die dag kwamen dertig musical-sterren zich voorbereiden op
hun optreden. Toen de kerk om half
8 zo goed als vol zat, begon de musical ‘Het land van Niks’. De voorstelling als einddoel van anderhalve
maand hard oefenen: zingen, spelen, dansen en alle andere dingen
die bij zo’n productie komen kijken.
Drie doodgewone Dames komen in
het Land van Niks op doorreis. Niet
zonder reden: ze hebben een grote
klok bij zich die gerepareerd moet
worden. Een ‘klok van verwachting’ , die het alleen doet als iedereen even niet oplet. De klokkenmaker probeert er iets aan te doen. De
wachter uit de klok (Melle Heil zong
het lied met zijn heldere stem) laat
steeds iets van het kerstverhaal zien
door elke keer een stukje toekomst
te bezingen. Ondertussen hebben

de Dames het aan de stok gekregen met het volk. Ze mogen niks!
De Oppers en Chief laten hen dat
duidelijk weten. Ze vragen zich af of
het volk wel gelukkig is met hun koningin Koud’nKill. Amber Dekker en
Britt van de Polder gaven karakter
aan deze gemene koningin. Samen
bedenken ze een plan om de koningin uit te schakelen. Samen met
Space werd de koningin betoverd
tot een standbeeld. De prachtig uitgedoste Lucinda de Graaff zat helemaal in haar rol. Jammer dat Sebastiaan (het zoontje van niks van de
doodgewone dames) nou net verliefd op de koningin was. Met elkaar wordt de betovering ongedaan
gemaakt met de ‘Kus van Niks’ Tijd
voor een feest, want de koningin
gaat met Sebastiaan hokken.
Eind goed, al goed. Het was een
spetterende musical, waarin vooral de liedjes een belangrijke plaats
hadden en met verve op het podium
gebracht werden. Moderne, stevige
songs. Tijdens ‘Move je armen en je
benen’ dansten de kids dat het een
lieve lust was. Het enthousiasme
spatte er af. Het lichtbeeld maakte
het plaatje compleet. Van het kille
witte licht naar warme kleuren op
het einde.
Na het eindapplaus en reprise, kregen ook deze kinderen allemaal een
kleine kerstboom mee naar huis.
Een geslaagde voorstelling, waarbij
vele kinderen zichzelf hebben overtroffen. Volgend jaar weer!

Proeflessen op maandag 5 januari

de groepen 3,4 en 5 is van 16.45 tot
17.45 uur en dansmix voor de groepen 6,7 en 8 is van 17.45 tot 18.45
uur. Al deze lessen vinden plaats in
de grote balletzaal van Kunstencentrum de Hint in de 1e J.C. Mensinglaan 29.
Kinderen die specifiek voor klassiek
ballet of streetdance/jazzdance kiezen, kunnen in- of doorstromen naar
de streetdance/jazzdance lessen op
dinsdag of de lessen klassiek ballet
op donderdag. Voor leerlingen die al
op streetdance/jazzdance of klassiek ballet zitten, kunnen de nieuwe cursussen bovendien een mooie
aanvulling zijn als tweede les naast
hun andere les. Voor meer informatie over het hele aanbod van De Hint
en om in te schrijven voor de danscursussen kunt u kijken op: www.
dehint.nl.

De verschillende lessen behandelen allerlei soorten dans, waaronder klassiek ballet.

uur. De entree is beide dagen 7 euro. Michaël is een muis van papier
die uit een affiche tot leven komt.
Snel blijkt hij het buitenbeentje van
de familie te zijn. Hij weigert als een
angstmuis door het leven te gaan!
Hij is niet voor niets genoemd naar
een drakendoder uit een boek. Hij
wil monsters zien! Hij gaat op reis
door de lucht, onder de aarde en in
het water, op zoek naar het gevaar.
Maar als hij een draak wil zien dan
moet hij in de wereld van de boeken
zien te komen. En het vuur trotseren. Bang zijn of niet bang zijn, dat is
de vraag. Een verhaal over de moed
van een kleine muis. Koos Wieman
gebruikt verschillende technieken
om zijn prachtige papieren dieren
te manipuleren. Kaarten reserveren kan via bovengenoemd website-adres en telefoonnummer.

Creatief uitleven tijdens
de Crea-middag op Zolder
Kudelstaart - Woensdag 14 januari kunnen tieners zich creatief uitleven tijdens de Crea-middag op de
Binding Zolder in Kudelstaart. Tijdens de middag wordt creatief aan
de gang gegaan.
Met tieners gaan we werken aan
iets lekkers voor de vogels op een
creatieve manier. De middag start
om 14.00 en om 16.00 uur gaat iedereen met zijn/haar eigen gemaakte werkstuk naar huis. Ben jij cre-

atief of heb je zin om lekker creatief bezig te zijn? Geef je dan snel
op via kim@debinding.nl Vermeldt
je in e-mail je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer. Natuurlijk
kan je ook bellen. Je belt dan naar
0297-892091 bereikbaar op dinsdag- woensdag en vrijdagmiddag
tussen 14.00 en 17.00. Opgeven kan
tot en met dinsdag 13 januari 17.00
uur. De kosten van de middag zijn
3,50 euro inclusief je materiaal.

Alle prijswinnaars van het Schoolschaaktoernooi van Schaakclub Aalsmeer.

Nieuwe danslessen voor
kids bij De Hint
Aalsmeer - Kunstencentrum De
Hint gaat in 2009 nieuwe danslessen verzorgen voor kinderen van 4
tot en met 12 jaar. De lessen worden
gegeven op maandag bij De Hint in
Aalsmeer.
Ter kennismaking zijn er op maandag 5 januari gratis proeflessen voor
iedereen. Om 16.00 uur begint de
les kleuterdans waarin de jongste
kinderen spelenderwijs kennismaken met bewegen op muziek. Daarna geven wij twee lesuren Dansmix,
waarin de kinderen kennismaken
met de wereld van klassiek ballet,
jazzdance, moderne dans en werelddans. Ze leren hier de basistechnieken van dans, waarbij plezier voorop
staat. Het rooster gaat er als volgt
uitzien: Kleuterdans voor kinderen
in groep 1 en 2 duurt van 16.00 tot
16.45 uur. Dansmix voor kinderen in

Amstelveen - Op zondag 4 januari
vanaf 14.30 uur brengt Repelsteeltje
de voorstelling ‘Het woeste woud’
in het Amstelveens Poppentheater.
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Het verhaal gaat
over de molenaar, zijn dochter en de
kermisman is in de handen van het
Woeste Woud een sprankelende,
humorvolle, soms spannende voorstelling geworden...Een voorstelling over bedrog en hulpvaardigheid, helemaal passend in de week
van de goede voornemens. De entree is 7 euro en kaarten reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater of bel 020-6450439. Op
zaterdag 10 en zondag 11 januari presenteert Jacobus Wieman ‘Papieren dieren’ voor kinderen vanaf 7
jaar. De voorstelling begint zaterdag
om 19.30 uur en zondag om 14.30

Veel winnaars bij sterk schoolschaaktoernooi Aalsmeer

Film kijken tijdens Zolder
4 Kids bij Binding
Kudelstaart - Zit jij in groep 5 of
6 van het basisonderwijs? Dan organiseert de Binding Zolder in Kudelstaart nu ook iets leuks voor jou!
Op woensdag 7 januari wordt alweer de derde Zolder4Kids georganiseerd. Zolder4Kids is een speciale
middag voor kinderen uit groep 5 en
6 van het basisonderwijs, om kennis te maken met de Binding Zolder. Elke maand wordt er voor deze groep een leuke activiteit georganiseerd en dat kan van alles zijn;
koken, spelletjes middag, knutsel-

activiteit, film kijken en noem het
maar op. Deze Zolder4Kids middag
staat in het teken van film kijken. De
groep gaat tijdens de middag, die
van 14.00 tot 16.00 uur duurt, een
hele leuke film kijken! Je hoeft je
voor deze middag niet op te geven
je mag gewoon gezellig binnen komen lopen. Dit keer kost de middag
2 euro inclusief wat te drinken en
iets lekkers. De Binding Zolder kan
je vinden in het SJOK gebouw aan
de Hoofdweg 104, ingang aan de
Haya van Somerenstraat

Eerste inloop voor tieners
op Bindingzolder
Kudelstaart - In het nieuwe jaar is
er weer van alles te beleven op De
Binding Zolder in de Haya van Somerenstraat. Het nieuwe jaar start
op dinsdag 6 januari met de eerste
inloop van het nieuwe jaar. Een gezellige inloopmiddag die om 14.00
uur begint. Je kan lekker komen
chillen in de zithoek, computeren,
een spelletje spelen, kletsen met
vrienden en natuurlijk iedereen een
super geweldig 2009 toe wensen!
Niet alleen de inloopmiddag op
dinsdag- en vrijdagmiddag zijn er
in het nieuwe jaar weer, maar ook
zal er in het nieuwe jaar weer begonnen worden met een kookcur-

sus voor tieners. Ook de bekende
meidendag, de crea-workshops, tienerkrant, film- en disco avonden
en tal van andere leuke activiteiten
voor tieners, zullen er in het nieuwe jaar weer worden georganiseerd.
De Binding Zolder is te vinden in
het SJOK gebouw in Kudelstaart en
maakt onderdeel uit van Stichting
de Binding.
Deze stichting verzorgd het jeugden jongerenwerk in zowel Aalsmeer
als Kudelstaart. Wilt u meer informatie over de activiteiten die worden georganiseerd door Stichting
de Binding? Neemt u dan een kijkje
op www.debinding.nl.

Aalsmeer - Op 27 december organiseerde Schaakclub Aalsmeer een
schoolschaaktoernooi voor basisscholieren uit Aalsmeer en omgeving. Het werd een leuk en spannend toernooi, waar veel kinderen in
de prijzen vielen. Vooral de kinderen
van basisschool ‘t Joppe uit Nieuw
Vennep vielen door hun goede spel.
Zij namen dan ook de meeste prijzen mee naar huis. 18 Kinderen
streden in 10 rondes om de prijzen.
Hierbij viel niet alleen op dat de jongens en meisjes hartstikke fanatiek
waren, maar vooral ook erg sportief. Het gehele toernooi verliep dan
ook in een ontspannen en gezellige
sfeer. Robin Engelberts was duidelijk de beste. Op overtuigende wijze wist zij al haar partijen te winnen. Ook Raven Hendriksen deed
het heel erg goed. Alleen Robin was
hem de baas, zodat hij tot het eind
toe zicht hield op de eerste plek.
Rick Veenemans moest door ziekte helaas de eerste twee ronden aan
zich voorbij laten gaan. Daarna liet
hij zich echter van zijn beste kant
zien en wist bijna nog in de prijzen
te vallen. Maar alle kinderen deden ontzettend hun best. Uiteindelijk wist iedereen minstens een keer

te winnen! Ondertussen werd er ook
goed voor het innerlijk van de schakers en schaaksters gezorgd. Er waren namelijk broodjes volop en voor
iedereen een gratis appel.
Dankzij H. Jansen verkeersleermiddelen konden negen prijzen worden verdeeld onder de meisjes en
jongens. De beste drie schakers uit
groep 5 en 6 waren: 1. Daniel van
Dijk 2. Caril Heeren 3. Joris Roos. Uit
groep 7 en 8 waren de beste drie
schakers : 1. Robin Engelberts 2.
Raven Hendriksen 3. Lynn Engelberts. Er waren ook drie prijzen voor
de 3 beste schoolschakers, dat zijn
kinderen die geen lid zijn van een
schaakclub. Dit waren: 1. Lynn Engelberts 2. Thomas van der Heijden
3. Oniek Tapadar. Al met al een heel
erg geslaagd toernooi. Aankomende vrijdag is er geen jeugdschaken in verband met de kerstvakantie. Vrijdag 9 januari is er om 19 uur
weer gewoon jeugdschaken met
aansluitend jeugdcompetitie. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend een of meerdere keren mee te
doen. Lokatie is het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15. Voor
meer informatie: www.schaakclubaalsmeer.nl

