Tel: 0297-341900

Fax: 0297-342900

7 januari 2010

Editie: Aalsmeer

1

Slepen met
kerstbomen!

Oud-burgemeester Joost Hoffscholte wenst burgemeester Pieter Litjens een goed jaar.

Handen schudden tijdens de
nieuwjaarsreceptie gemeente
Aalsmeer - Ondanks het koude,
gladde weer afgelopen maandag
4 januari was het gezellig druk op

de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Burgemeester Pieter Litjens
met echtgenote Saskia en de wet-

Mette en Silvester bieden burgemeester Litjens een taart aan.

IJsbanen Oost en Uiterweg open

Gevaarlijk ijs op Westeinder!
Aalsmeer - Landelijk wordt er voor
gewaarschuwd, het ijs op de sloten en de plassen is minder dik
dan menigeen denkt. Op ondiepte
vaartjes is afgelopen weekend wel
geschaatst en gespeeld, maar de
sneeuw heeft roet in het eten gegooid. Langs de kanten van de Westeinderplassen zijn door de gemeente borden geplaatst: Let op, gevaarlijk ijs. Ga nooit alleen het ijs op en
mijdt vooralsnog de grote poel. De

ijsclubs hebben wel goed nieuws,
de ijsbanen aan de Mr. Jac. Takkade
en Topsvoort aan de Uiterweg zijn
open. Beide banen worden verlicht
en koek en zopie-stands zijn aanwezig. Op de meeste plaatsen is het
ijs liefst 12,5 centimeter dik. Echter
niet op de grote Poel, nogmaals hier
is het ijs echt nog onbetrouwbaar!
Aangeraden wordt, om de websites
van de ijsclubs en van de gemeente
in de gaten te houden.

houders Jaap Overbeek, Berry Nijmeijer en Ronald Fransen stonden
klaar om alle aanwezigen een mooi
en gezond 2010 te wensen en dat
ze vele handen geschud hebben, is
wel zeker. Onder de aanwezigen onder andere oud eerste burger Joost
Hoffscholte met echtgenote Miekje. De oud-burgemeester liet zich
steunen door een kruk, maar zoals
hij zelf mededeelde: “De heupoperatie is goed verlopen.” Miekje, directeur van Kinderhof en voorzitter
van de Wereldwinkel, trakteerde op
een nieuwtje. De Wereldwinkel in de
Zijdstraat gaat verhuizen. Het pand
van cd shop Otto, verder op in de
winkelstraat, wordt per eind februari het nieuwe onderkomen. Vier
keer zo groot wordt de winkel wel
en dit betekent natuurlijk minimaal
vier keer zoveel meer eerlijke producten. Burgemeester Pieter Litjens
werd tijdens de receptie getrakteerd
op een overheerlijke taart, aangeboden door de Scouting Tiflo en Wiol &
Willem Barendsz uit Aalsmeer. Scouting Nederland bestaat 100 jaar en
dit jubileum wilden de Aalsmeerse
clubs, die wekelijks vele kinderen in
diverse leeftijden mogen begroeten,
onder de aandacht brengen.
“Het gaat goed met beide scoutingclubs in Aalsmeer”, vertelde Jacqueline Blesgraaf. “We hebben veel leden en mogen dus niet klagen, maar
dat betekent niet dat geen steun
van de gemeente nodig is om de
jongens en meiden wekelijks op te
vangen, te vermaken en hen diverse
behendigheden bij te brengen.” De
boodschap werd begrepen en gehoord door verantwoordelijk wethouder, Jaap Overbeek!
Na de grote groep scouts was het
vervolgens weer de beurt aan andere Aalsmeerders om het college een
goed jaar te wensen en natuurlijk
werd daarna in de burgerzaal onder
het genot van een hapje en drankje
gezellig (bij)gepraat met bekenden.

Aalsmeer - Geen kerstbomenverbranding dit jaar, maar wel de mogelijkheid voor de jeugdige inwoners om geld te verdienen. Afgelopen woensdag 6 januari had de
gemeente een viertal locaties ingericht waar kerstbomen ingeleverd
worden en voor iedere boom werd
50 cent gegeven. Het winterse weer
weerhield de jongens en meisjes er
niet van om op zoek te gaan naar
‘oude’, veelal kale bomen, op karren te laden of achter skelters aan
te binden en onder andere te rijden naar de gymzaal in de Thijsselaan, waar de oranje gemeentewagen klaar stond voor ontvangst en
uiteraard hadden de medewerkers
een zak met 50 eurocent muntjes bij
zich! De kerstbomen gaan dit jaar
uit milieuoverwegingen versnipperd
worden. Bovendien is door bebouwing op het surfeiland geen verbranding mogelijk. Dit overigens tot
ongenoegen van vele inwoners. Het
vuur, het ritje in de brandweerwagen, de verkoop voor een goed doel:
Allemaal niet dit jaar, maar hopelijk is dit eenmalig en wordt in 2011
weer het vuur gestoken in een grote
stapel kerstbomen en gaan de sirenes van de brandweerwagens weer
aan voor een spannend ritje door de
Hornmeer!

Henny 25 jaar bij Meerbode!
Aalsmeer - Feest bij de Nieuwe
Meerbode op de eerste werkdag in
het nieuwe jaar, maandag 4 januari. Een jubileumfeestje, want onze
Henny is 25 jaar in dienst van Gouw
Uitgevers. Op 2 januari in 1985
stapte Henny, ter vervanging van
een collega, het pand van de krant
in de Kanaalstraat binnen en ze is
nooit meer weggegaan. Ze maakte
de verhuizing naar de Visserstraat
mee en wist zich de afgelopen jaren volledig in te leven in het digitale tijdperk. Henny Keessen-de Vries
begon als zetster van teksten en kabalen op toen nog een hele grote
computer (fotozetmachine) en dit
werk doet ze nog steeds. Natuurlijk op een veel modernere computer, maar, zoals ze zelf zegt, nog altijd met veel plezier. “Geen moment
heb ik aan ander werk gedacht. Ik
vind het gezellig. Er is geen dag dat
ik met tegenzin naar het werk ga.”
Henny is met de vernieuwing bij de
krant volledig meegegroeid. Waren tot voor enkele jaren geleden
vooral teksten en kabalen zetten
haar voornaamste taken, sinds twee
jaar heeft zij zich ook het opmaken
van redactionele pagina’s eigen gemaakt. Geschreven teksten worden
nauwelijks meer aangeleverd, in-

ternet is ‘hot’ en dit betekent voor
de redactie dagelijks vele mails lezen, corrigeren en zonodig aanpassen en dan: Doorsturen naar Henny, die de verhalen in verschillende
mappen plaatst en vervolgens met
of zonder foto ‘plakt’ op de gevraagde pagina.
“Het wel en wee van de krant heb
je op diverse plaatsen meegemaakt.
25 Jaar lang en ik heb nog nooit een
ongetogen woord van je gehoord.
Je lijkt mij een ideale vrouw om mee
getrouwd te zijn”, aldus directeur
Luuc van der Ouw die haar vervolgens trakteerde op een mooi boeket bloemen en een verrassingsenvelop. Henny reageerde verrast. “Ik
vind het werk leuk en ik heb leuke
collega’s, wat wil ik nog meer”, luidde het antwoord van de jubilaris. En
dit beaamden alle Meerbode-collega‘s. De krant die je pakt wordt
wekelijks met veel plezier gemaakt
door een vijftiental medewerkers op
verschillende afdelingen. De meeste
van deze ‘makers’ hebben er eveneens al een groot aantal dienstjaren
opzitten en dit bewijst wel dat alle
medewerkers graag gezamenlijk de
inwoners wekelijks willen trakteren
op een mooie krant boordevol informatie en nieuwtjes!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Rustig verloop
oud en nieuw
Aalsmeer - De gemeente ging voor
een veilig nieuw jaar en dit lijkt zeker gelukt. Er zijn enkele eigendommen door vuurwerk vernieuwd,
maar excessen zijn niet door de politie geconstateerd. Mogelijk door
de winterse kou, maar misschien
ook door de feesten die voor de jongeren werden georganiseerd, kan
gesproken worden van een ordelijke jaarwisseling. Natuurlijk is overdag en in de avond voor vele duizenden euro’s vuurwerk afgestoken, maar zeker om twaalf uur hoort
dat er bij. 2010 Is begonnen! Op diverse plaatsen zorgden vuurkorven
voor warmte, grotere branden zijn
door de brandweer gecontroleerd
en veelal konden deze vreugdevuren zonder schade te veroorzaken
langzaam uitsmeulen. Voor zover
bekend hebben zich geen ongelukken voorgedaan met vuurwerk.

Een goede investering
in crisistijd
laat nu uw stoeltje of bankstel stofferen

Aalsmeerderweg 285 F • 1432 CN Aalsmeer • Tel./fax 0297-342963
www.stoffeerderijbekkers.nl

UITNODIGING * UITNODIGING * UITNODIGING*
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF INTERESSE IN EEN

Hennepplantage ontmanteld
Aalsmeer - De politie heeft woensdag 30 december rond tien uur in
de avond op de Uiterweg een hennepplantage aangetroffen. De politie heeft de 27-jarige bewoner aangehouden. Agenten stelden een onderzoek in na tips en troffen een
hennepkwekerij met ongeveer 300
plantjes aan. De gebruikte elektra
zorgde wel voor brandgevaar. De
plantjes en apparatuur zijn vernie-

tigd. De verdachte is inmiddels weer
heengezonden.
Hennepteelt levert geregeld brandgevaar, maar ook waterlekkage op.
Daarnaast worden chemicaliën gebruikt die bij aanraking en in inademing tot gezondheidsrisico kunnen leiden. Wie informatie heeft over
hennepkwekerijen kan dit melden
bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij M op 0800-7000.

Verwarming
Koeling
Ventilatie

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

oNDERHouDSCoNTRACT?

Vrijdag 15 januari • Aanvang 20.00 uur

Kijk op onze nieuwe
website of bel ons op!

Inleider: Loek Hermans,
voorzitter MKB Nederland

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

In: The Beach, Oosteinderweg 247

VVD, de partij voor de
ondernemende mens.

www.aalsmeer.vvd.nl
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INFORMATIEF
DOkTERs
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.

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

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

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 0203453429, fax: 084-8377345,
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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 vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Begoniastraat in Aalsmeer, oude cyperse kater, erg vermagerd,
witte bef en pootjes, witte streep tussen ogen. Hij heet “Willem”.
- Herenweg in Kudelstaart, “Harley” een muisgrijze kater met witte
bef en buik. Heeft krom puntje aan zijn staart en hij is 13 jaar.
- Omgeving Mercuriusstraat in Aalsmeer, witte poes. Aan weesrzijden van de rug een cyprese vlek, ongeveer 1 jaar oud.
- Boomgaard Nieuwe Oosteind in Aalsmeer, wit bruin dwerg konijn
met hang oortjes. Het konijntje is 5 maanden oud.
- Pontweg in Aalsmeer, zwart/wit gevlekte stevige kater, beetje
clownachtig.
- Koningsstraat Aalsmeer, stevige gecastreerde rood witte kater.
Zijn naam is “Dolfje”.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kat met wit neusje. Heeft bobbel op
rug. Hij heet “Hummer”. Heeft een zwart bandje om met glittertjes
en een doekje met belletjes eraan.
Gevonden:
- Mijnsherenweg in Kudelstaart t.h.v. 58, zwart/witte kater met witte bef en sokjes.
- Einthovenhof in Kudelstaart, grote witte langharige kat met donkere staart.
- Violenweg in Aalsmeer, muisgrijze kat met witte teentjes en witte
vlek op borst. Ziet er gezond en niet mager uit. Heel erg schuw. Is
wat ouder.
- Hornweg in Aalsmeer, ongecastreerde zwart/witte kater. Loopt
daar al enige tijd.
- Scarlattilaantje in Aalsmeer, grote rood/witte kater.
Goed tehuis gezocht:
- Wegens overlijden van baasje zoeken wij een goed huis voor een
zwart gecastreerd middelmaat hondje van 9 jaar. Hij is 7 jaar geleden uit het asiel gehaald dus als het kan willen wij hem niet weer
naar het asiel doen. Tommy is wel jaloers naar andere honden
en katten maar kan goed bij kinderen. Wie wil Tommy een nieuw
mandje geven?

Ikg

VERlOskuNDIgEN

Noodoproep voor Tommy!
Aalsmeer - Tommy is een lieve,
zwarte, middelgrote hond van 9
jaar. Zijn baas is onlangs overleden
en nu is de reu met spoed op zoek
naar een nieuw tehuis. Zeven jaar
geleden is Tommy uit het asiel opgehaald. Daar wil hij niet meer naar

toe. Met kinderen kan het dier goed
overweg, met sommige honden en
katten wat minder. Bij wie kan hij
zijn hondenleven voortzetten? Als
dat bij u is, dan kunt u contact opnemen met de Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. Tel. 0297-343618.

In Karmelklooster, Stommeerweg

Lezing met diaken J. Snoek

Gezellige kerstmiddag Zonnebloem

Kudelstaart - Ondanks de slecht
begaanbare wegen waren 21 december toch ruim vijftig gasten en
vrijwilligers naar ’t Dorpshuis gekomen voor de kerstmiddag van de
Zonnebloem, afdeling Kudelstaart.
De gasten werden ontvangen met
koffie of thee met daarbij een kersttraktatie. Daarna werd er genoten
van het optreden van zangkoor Vivace onder leiding van Irma Hogenboom. Dit koor dat dit jaar haar
25 jarig bestaan hoopt te vieren,
bracht vele mooie liederen ten ge-

hore waarbij ook de samenzang niet
ontbrak.
In de pauze kreeg men de gelegenheid een aperitief naar ieders wens
te nuttigen. Na het fantastische muzikale gedeelte ging men aan tafel
om te genieten van een overheerlijk kerstdiner.
Voldaan gingen de gasten rond de
klok van acht uur weer huiswaarts,
wederom over een nieuwe sneeuwlaag. Gasten, vrijwilligers en bestuur
kunnen terugzien op een geslaagde
kerstbijeenkomst.

U bent nooit te oud om te leren!

Cursussen Engels en Frans
voor 50-plussers
Aalsmeer - De feestdagen zijn
voorbij en traditioneel zijn veel mensen in januari alweer bezig met vakantieplannen maken.
Heeft u er al eens aan gedacht om
daarvoor uw Frans of Engels op te
halen? U hebt voor de zomer begint daar nu mooi tijd voor. De lessen voor 50-plussers worden gegeven bij de SWOA in Meander in de
Clematisstraat 27.
Er zijn lessen op verschillend niveau:

beginners, halfgevorderden en gevorderden. De Franse cursussen zijn
op woensdagmiddag, de Engelse
op dinsdag en vrijdagmorgen. Minimum aantal deelnemers is drie.
De lessen duren een uur en de kosten zijn 74 euro voor 10 lessen. De
prijs is exclusief boeken. Er is daarna de mogelijkheid tot een vervolgcursus. Voor inlichtingen en opgeven kan gebeld worden met Carolyn
van Es-Smith, tel. 364398.

Zondag 10
januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst,
vg. Otmar Vrees. Crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten, 10u. ds.
D.J.A. Brink en 16.30u. ds. S. Pos,
Sassenheim.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 14.30u. intrededienst, ds. Liesbet Geijlvoet en ds.
Henriette van Dunné.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Zondag dienst 19u. br. P. v/d Lugt,
Naaldwijk.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10 en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. Z. de Graaf,
Katwijk. Om 18.30u. 10R-dienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg.
Zondag 10u. dienst, ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert

Oost-Inn in
de Mikado

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.

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

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - Op dinsdag 12 januari gaat Joop Snoek weer aan een
paar boeiende avonden beginnen.
Hij brengt geschiedenis via beeld
en zijn verhaal dichterbij en boeit
en raakt je en geeft je inzicht. Hoe
heeft men Jezus afgebeeld vanaf
het jaar 1500 tot heden? Rond 1500
was Christus uitgegroeid binnen de
Europese maatschappij tot de afglans van God, alles in allen. Hij is
de Majesteit, zegenend, wetgevend
en rechtsprekend, zoals afgebeeld
boven de deuren van de kathedralen en op de iconen. Maar sindsdien
worden afbeeldingen aardser en al
te aards. Aan de hand van circa 130
dia’s is te zien dat de horizon ver-

schuift van hemel naar aarde. Kritische vragen kwamen op en dat
is aan de afbeeldingen af te lezen.
Sluipenderwijs drong de secularisatie door, een kentering in de kunst.
Je zou kunnen zeggen van 1450 tot
1920 voor vijftig procent. En de rest
in de laatste 90 jaar? Toch ook weer
niet. In de 20e eeuw wordt hier en
daar weer teruggrepen op de middeleeuwse vormentaal of de abstractie. De bijeenkomst eindigt met
de indringende vraag: wat bedoelt
de evangelist Johannes met ‘verrijzenis’, voor elk van ons? Van 20.00
tot 22.00 uur in het Karmelklooster
aan de Stommeerweg 15. Opgave:
karmelaalsmeer@planet.nl

Intrededienst Doopsgezinde
kerk in Zijdstraat
Aalsmeer - In de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer is per 1 januari 2010 een tweede predikant beroepen, dominee Henriette van Dunné.
Op zondag 10 januari vindt om 14.30
uur haar intrededienst plaats in de
doopsgezinde kerk in de Zijdstraat
55. De beide predikanten van de gemeente, ds. Liesbet Geijlvoet en ds.

Henriette van Dunné, zullen in deze
dienst voorgaan.
Het kerkkoor onder leiding van dirigent Peter Veenhuizen verleent haar
medewerking. Aansluitend is er van
ongeveer 16.00 tot 17.30 uur gelegenheid om dominee Van Dunné te
feliciteren en elkaar te ontmoeten.

ingezonden

Ergernis over hondenpoep
Mijn vraag is of de bezitters van
honden hun hond niet op de stoep
willen uitlaten, maar op de daarop
aangegeven plaats of de drol meenemen in een plastic zakje. Het is
mij reeds drie maal overkomen dat
ik bijna uitgleed over de honden-

poep, net niet gevallen. Hoop dat de
hondenliefhebbers hier notitie van
willen nemen en zich voornemen de
poep op te ruimen.
J.F. van de Laarse,
Chrysantenstraat 19, Aalsmeer

Aalsmeer - Ook in het nieuwe jaar
is er elke woensdagmorgen van 8.30
tot 12.00 uur tijd voor ontmoeting in
de Oost-Inn in brede school de Mikado aan de Catharina Amalialaan.
Op woensdag 13 januari is er tevens
de mogelijkheid om tussen 12.00 en
13.00 uur te komen lunchen. Schuift
u ook eens aan? ’s Avonds staat van
19.30 tot 22.00 uur een creatieve
avond op het programma. Wat die
avond gemaakt wordt, is zeker de
moeite waard. Inlichtingen: 0297325636 of 0297-345413.

Oud papier ook
in Rietlanden
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 8 januari haalt de Supporters
Vereniging Kudelstaart weer het oude papier op. Voor de eerste maal
gaat de vereniging het papier ophalen in de wijk De Rietlanden. Vanaf 18.00 uur kan het papier aan de
weg gezet worden 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.

Open huis in
Open Hofkerk
Aalsmeer - Ook in 2010 is iedereen
weer welkom om op dinsdag van
9.45 tot 11.30 uur koffie te komen
drinken in het Baken van de Open
Hofkerk. Ingang aan de Sportlaan
86. De koffie wordt geheel gratis
verstrekt. Het doel is een plek te
creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en spreken over de
alledaagse dingen. Wie alleen thuis
is en graag eens met anderen wil
praten, wordt bij deze van harte uitgenodigd. Het verplicht tot niets. Iedereen, van welke kerk of religie dan
ook,is van harte welkom. Wie geen
mogelijkheid heeft om op eigen gelegenheid te komen, kan contact
opnemen met Annie Vijfhuizen, tel.
0297-322131, Annie Stoof, tel. 0297328326 of Panc Eikelenboom, tel.
0297-327915.

Nieuwjaar bij
de ANBO
Aalsmeer - Het oude jaar is weer
voorbij en ANBO Aalsmeer kan terug kijken op een goed 2009. Om
elkaar een voorspoedig en gezond
2010 toe te wensen is er ook dit jaar
een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze
middag vindt plaats in het Parochiehuis aan de Gerberastraat op dinsdagmiddag 12 januari van 15.00 tot
17.00 uur. Het is de bedoeling dat
de leden gezellig met elkaar koffie en thee drinken en deze middag
gaat afscheid genomen worden van
voorzitter Aart Box.

van Borsselenweg 116.
Zondag 10u. dienst, ds. A. van Vuuren en 18.30u. dienst, ds. J.L.W. Koppenhol, Huizen.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst, spr. Ab Agtereek.
Wo. 13 januari open kerk, 12-14u.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. K. Muller en
16.30u. dienst, ds. W. Molemaker uit
Amersfoort.
RK Karmelparochie
Stommeerweg.
In Karmelkerk: Zondag 10.30u.
woord communie viering, vg. diaken
J. Snoek mmv klein koor en 14.30u.
Poolse dienst.
Kloosterhof: Zaterdag 17u. woord
communieviering, vg. N. Kuiper.
Kloosterkapel: Vrijdag 9u. euch.viering olv karmelieten.
Zorgcentrum Aelsmeer: Vrijdag 10u.
woord-communiviering, vg. diaken
J. Snoek.
Ontmoetingskerk Rijsenhout
Werf. Zaterdag geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. F. Praamsma. Kinderkerk in het jeugdhonk.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst olv parochianen mmv dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 11 januari 20u. met br.
Oscar Lohuis.
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.

sinds 1888
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AGENDA

Vrijdag jazz, zaterdag filmavond

Optreden jazz quartet
‘Timeline’ in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 8 januari is het tijd voor een concert van
het ‘jonge’ jazz quartet Timeline in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Het viertal vertolkt uitdagende jazz stukken op geheel eigen
wijze. Denk hierbij aan stukken van
Joe Henderson, Bill Frisell en Hank
Mobley en Michael Brecker. Dat het
publiek daar ook plezier aan beleeft,
is mooi meegenomen! Timeline
komt dan ook net op tijd. Eindelijk
een band die zowel oudere als nieuwere jazz speelt, domweg met nummers die de leden zelf lekker vinden.
Het quartet bestaat uit Chris Dee op
tenorsax, Jos Groot op gitaar, Peter
Stein op bass en Martijn Nesenberend beroert de drumsticks. Via de
website www.timelineband.tk zijn
al muziekstukken te horen. De jazzavond in Bacchus begint om 21.30
uur, de zaal is open vanaf 21.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt: uw giftDeze activiteit wordt geïnitieerd in
samenwerking met stichting Kunst
& Cultuur Aalsmeer.
En zaterdag 9 januari wordt in Bac-

chus de film Mannen Die Vrouwen
Haten vertoond. Deze film met de
provocerende titel is de verfilming
van het eerste deel van de Millennium-trilogie van Stieg Larsson, de
inmiddels overleden onderzoeksjournalist, die gedegen research
combineerde met een sterk gevoel
voor sensationele plotlijnen. Onderzoeksjournalist Mikael Blomkvist wordt benaderd door oud-zakenman Henrik Vanger. Veertig jaar
geleden is de zestienjarige Harriët
Vanger op mysterieuze wijze verdwenen en vermoedelijk vermoord.
De zaak is echter nooit opgelost en
inmiddels verjaard. Toch wil Henrik
Vanger graag dat Mikael zich hier
nog eens op stort. Aanvankelijk lijkt
het onderzoek nergens op uit te lopen. Totdat Mikael met hulp van
de contactvijandige, maar briljante
computerhacker Lisbeth Salander
op een spoor stuit dat rechtstreeks
naar zeer duister en bloedig familiegeheim voert...
De film begint om 21.00 uur, zaal
open vanaf 20.30 uur, en de toegangsprijs bedraagt 3,50 euro.

Het wordt prachtig jaar in Bacchus

Blood, Sweat & Kiers:
Echte entertainers!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag, zo
vlak na oud en nieuw en de kerst,
hadden velen toch de winterkou getrotseerd om een spetterend optreden mee te maken van Blood, Sweat
& Kiers in Bacchus. Nadat Wouter
Kiers bij zijn binnenkomst heel sympathiek iedereen persoonlijk een
gelukkig nieuwjaar had gewenst,
was het tijd voor de eerste van maar
liefst drie sets. Na het eerste wat lome jazzy nummer, werd het tempo opgevoerd. Drummer Maarten
Kruijswijk bleek namelijk niet van
langzame nummers te houden. Met
zijn drumstel in klassieke jazzopstelling wist hij de hele avond flink de
gang er in te houden, doeltreffend
en swingend. Dat kon natuurlijk ook
niet zonder de onvolprezen Ab Hansen die altijd staat te bassen alsof
het hem allemaal maar gemakkelijk
af gaat. Van rustig plukkend tot een
strak en pompend basgeluid wist hij
de hij de band op te stuwen tot waar
het bij Blood, Sweat & Kiers allemaal
om gaat: lekkere sax, jump en rock

’n roll, soul en jazz. Dubbel gemixt
en extra gekruid. Vooral de strakke funky nummers en de songs in
uptempo swing met de stevige rockende gitaar solo’s van Chris Clemens mochten er zijn. Origineel was
de vertolking van het nummer ‘These boots are made for walking’ en
de cover ‘My baby ’s got a black cat
bone’ mocht er zeker zijn. De tweede set was de meest verrassende
met zowaar een nummer van Dick
Dale, lekker surfende Chris op zijn
gitaar terwijl Wouter Kiers alles uit
zijn tenorsax haalde wat er in zat.
Ook de samenzang mocht er zijn.
Blood, Sweat & Kiers zijn echte entertainers die met hun energieke
uitstraling en enthousiasme voor de
muziek het publiek moeiteloos weten mee te slepen. Wouter zijn tenorsaxofoon knetterde, scheurde,
honkte er dan ook lustig op los tot in
de late uurtjes. Als deze avond een
voorbode is voor geslaagde avonden in Bacchus, dan wordt het een
prachtig jaar!

Genoten van Blood, Sweat & Kiers afgelopen zaterdag in Bacchus? Het viertal
heeft onlangs een nieuwe cd opgenomen. Deze is bij de bandleden verkrijgbaar. Foto: Jacqueline Kristelijn.

Speelavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op de laatste klaverjasavond in het oude jaar van buurtvereniging Hornmeer was het een
drukte van belang. Ook nu weer waren het de mannen die alle eer voor
zich opeisten. Maar er is al hier en
daar gefluisterd dat de dames in
het nieuwe jaar van zich zullen af-

bijten. Het koppel Meindert Terp en
Paul van Aalst behaalde de hoogste eer met 5462 punten. Op twee
zijn Theo Nagtegaal en Paul Schouten geëindigd met 5203 punten.
Het jokeren is gewonnen door Trudy Knol met 439 punten. De eerstvolgende kaartavond is op vrijdag 8
januari vanaf 20.00 uur in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
kaartliefhebbers zijn welkom.

Back in Time gaat ‘Red
Hot’ in The Beach

Aalsmeer - Back In Time, het
maandelijkse dance classics discofeest in The Beach aan de Oosteinderweg 247a, begint het nieuwe jaar 2010 goed met een ‘Groots
Goed Fout Feest’. Op zaterdag 16 januari gaat Back In Time vanaf 21.00
uur ‘Red Hot’! Het beloofd een dol
dwaas spektakel te worden met surprise-acts, dansers, optredens, etc.
Natuurlijk zijn de ‘Back In Time’DJ’s Cees van der Schilden, Meindert van der Zwaard en Ruud Vismans ook van de partij om de avond
naar een muzikaal hoogtepunt te
brengen. Over het feestprogramma
willen de heren nog weinig loslaten.
Maar dat het een dolle boel gaat
worden staat vast. Bezoekers van
het groter opgezette feest wordt gevraagd, maar zijn niet verplicht, om
een zo rood mogelijke outfit te dragen. Aan de drager/draagster van
het meest fantastische rode tenue

wordt een leuke prijs uitgereikt!
Naast al die gekkigheid speelt de
muziek natuurlijk wel de belangrijke hoofdrol. Bekende en minder bekende foute hits uit 40 jaar hitverleden trekken deze avond voorbij. In
samenwerking met VJ Alex Wahlen
van X-treme Showproductions
wordt er een extra te gekke licht- en
geluid omgeving gebouwd waarin
elke dansliefhebber zich thuisvoelt.
Maar ook daaromheen is iedereen
die gezellig een avondje plezier wil
maken, een drankje wil komen drinken en/of toch wil swingen op de
dansvloer van harte welkom. Vanwege het speciale karakter van deze speciale ‘Back In Time’-editie is
er gestart met de voorverkoop van
toegangskaarten. Deze zijn verkrijgbaar in The Beach en kosten 7,50 euro. Op de avond van het feest kosten
de kaarten, indien nog voorradig, 10
euro. Info: www.backintime.nu.

Zaterdag opening om 16.00 uur

Tentoonstelling jong talent
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA begint
het jaar fris en jong: Vijf startende kunstenaars tonen in Het Oude Raadhuis hun nieuwste werk
en gaan een interactie aan met het
kunstminnende publiek. Het zijn
creatieve multi-talenten. Ze ontwerpen kleding die mede door de inventiviteit van de drager op verschillende wijzen kan worden gedragen.
Ank Daamen, Nieske Kalkman, Johanneke Lamoraal Wichers, Berber
Soepboer en Anne Stooker zijn jonge twintigers en in 2007 met vlag en
wimpel afgestudeerd aan verschillende kunstacademies. Op de ope-

ning aanstaande zaterdag 9 januari
om 16.00 uur zal het allerminst saai
zijn. De bezoekers kunnen hun eigen aanvulling geven op het werk
en op deze manier zal de expositie
pas werkelijk af zijn. Ank Daamen
(zie foto) maakt omtrektekeningen
die vervolgens mee gaan doen in de
tentoonstelling! Draw the Outline is
het thema van deze nieuwe expositie
in Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en gratis te bezichtigen tot en
met 14 februari iedere donderdag
tot en met zondag tussen 14.00 en
17.00 uur. De officiële opening deze
zaterdag is om 16.00 uur.

STAGE
MUSIC SHOP
HASPEl
% 85,-

15 M. / 8x xlR

GREGG BEnnETT
WESTERn % 158,-

GATT AUdIO MIxER
4x xlR % 108,ZATERdAG
GITAARSnAREndAG:
SET COBRA % 3,75

Info: www.stagemusic.nl
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Aprèsskifeest met dj Kees
Markman in Centennial

Aalsmeer - Zaterdag 16 januari is het aprèsski in Centennial en
dit feestje wordt gevierd met niemand minder dan DJ Kees Markman. En dan is het echt feest. Want
Kees Markman, dé DJ van Aalsmeer,
weet als geen ander te zorgen voor
een gezellige sfeer met goede muziek. Aanvang 21.30 uur. De toegang is natuurlijk weer gratis. Er zal
een gezellige, Oostenrijkse sfeer gecreëerd worden en bezoekers wordt

gevraagd in skikleding te komen. Er
gaat namelijk een ludieke wedstrijd
gehouden worden, skistok heffen.
Maar wie gewoon gezellig langs wil
komen, is natuurlijk ook van harte
welkom.
Centennial is gevestigd naast Hotel Chariot aan de Oosteinderweg
243 en is telefonisch bereikbaar via
0297-388144. Bezoek voor meer informatie de website: www.centennial.nu.

Prijsuitreikingen
op receptie SPIE

nieuwe jaar te wensen. Spie wil in
ieder geval de volgende teams uitnodigen om zeker aanwezig te zijn:
Heeren m’n tijd, Dattifloat Team en
de Gouwerokken. Eén van hun heeft
het mooiste masker ingeleverd en
maakt dus kan op een etentje met
het bestuur.
De Poelduikers worden ook verwacht. Zij krijgen de Rode lantaarn
uitgereikt. iedereen die de pramenrace een warm hart toedraagt, is van
harte welkom om te komen proosten op het nieuwe jaar.

Aalsmeer - Wim, Willem, Jan, Joost,
Roy, Martin, Arnaud en Erna van
SPIE willen alle pramenrace-deelnemers en -liefhebbers uitnodigen
voor de nieuwjaarsborrel op vrijdag
8 januari In the Beach aan de Oosteinderweg 247a. Vanaf 17.00 uur
staan de dame en heren van SPIE
klaar om iedereen het beste voor het

‘Blitzz’ het oude jaar uit...
Aalsmeer - The Blitzz aan de Marktstraat stond vorige week donderdag
in teken van de Oudjaarsparty. Het
grandcafé/pianobar van ondernemers Chris Bosse en Jonathan Karpathios deed zijn naam met recht
eer aan, want ‘blits’ was het feest
zeer zeker met in gala geklede dames en in pak gestoken heren. Iedereen op zijn best om het oude jaar
feestend uit te luiden en het nieuwe jaar natuurlijk swingend te beginnen. En daar zorgde de band van
Edith Barkey wel voor!

Voor de komende week hebben Jonathan en Chris ook weer het nodige op het programma. Aanstaande
vrijdag 8 januari draait DJ Erik Witteveen vanaf 21.00 uur. Iedereen is
welkom, de entree is gratis.
Zondag wordt het ‘Wild in Blitzz’. Dan
viert Robbie namelijk zijn verjaardag met een heuse BirthDayparty.
Het wordt onvervalst genieten van
de band Wild waar de dan jarige de
zanger van is! Entree is 5 euro en de
party begint om 16.00 uur.

Muziek/Film
Donderdag 7 januari:
* Pianoshow in Blitzz, Marktstraat
vanaf 21u.
Vrijdag 8 januari:
* Discofeest in ‘t Gilde, Graaf Willemlaan, 18.30-20u. voor kids groepen 1 t/m 5, 20-22u., groep 6 t/m 8.
* Timeline jazzquartet in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Dj Erik Witteveen in Blitzz, Marktstraat vanaf 21u.
Zaterdag 9 januari:
* Film ‘Mannen die vrouwen haten’
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Optreden Dippers in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 21.30u.
Zondag 10 januari:
* Party met Aalsmeerse band Wild in
Blitzz, Marktstraat vanaf 16u.
* KCA klassiek met Trio Schönbrunn
in Oudkatholieke ker, Oosteinderweg 394. Aanvang: 15.30u.
Zaterdag 16 januari:
* New year party voor jeugd vanaf
13jr. in N201, Zwarteweg v/a 20.30u
* Back in Time, thema Red Hot in
The Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
* Aprèsskifeest met dj Kees Markman in Centennial, Oosteinderweg.
Aanvang: 21.30u.
Zondag 17 januari:
* Concerten CCC Inc. in Oude Veiling, Marktstraat. Om 15 en om 20u.
Exposities
Tot en met februari:
* Expositie Taal van handen op kinderkunstzolder van Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14 tot
17u.
Vanaf 7 januari:
* Tentoonstelling vijf jonge kunstenaars ‘Draw the Outline’ in Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/
m zo. 14-17u. Opening zaterdag 9
jan. om 16u. Expo. t/m 14 februari.
Tot en met 10 januari:
* Moderne glaskunst, bronzen beelden en schilderijen in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg (tegenover
watertoren). Open: zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zaterdag 9 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
Diversen
Donderdag 7 januari:
* Sjoelavond buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Nieuwjaarsreceptie VVA in kantine
Dreef vanaf 20u.
Vrijdag 8 januari:
* Inloop Bindingzolder voor tieners,
Haya van Somerenstraat, 15-18u.
* Nieuwjaarsreceptie SPIE Pramenrace in The Beach, Oosteinderweg
249a vanaf 17u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA Aalsmeer
in Historische Tuin, Uiterweg, 20u.

* Speelavond buurtver. Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 9 januari:
* Taxatie oude en zeldzame boeken
in Oude Veiling, Marktstraat van 13
tot 17u.
* Zaalvoetbaltoernooi in Proosdijhal
om Kudelstaarttrofee vanaf 13u.
Zondag 10 januari:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in clubgebouw SCW, Konnetlaantje in Rijsenhout van 9.30 tot 13.30u.
* Ringsteken voor jeugd op ijsbaan
Mr. Jac. Takkade om 14u. Inschrijven op baan vanaf 13.30u.
Maandag 11 januari:
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Dinsdag 12 januari:
* Iedere dinsdag koffie in ‘t Baken,
Sportlaan 86 Van 9.45 tot 11.30u.
* Nieuwjaarsreceptie ANBO in Parochiehuis, Gerberastraat, 15-17u.
Woensdag 13 januari:
* Oost-Inn in brede school de Mikado, Cath. Amalialaan, 8.30-12u. Elke
woensdag. 12-13u. lunch en creatieve avond 19.30-22u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Schaatswedstrijden voor jeugd op
ijsbaan aan Jac. Takkade v/a 13.30u
* Knutselmiddag voor basisschooljeugd gr. 3 t/m 8 bij BindingBoven,
Zijdstraat 53 van 15.30 tot 17.30u.
Donderdag 14 januari:
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t
Anker, Oosteinderweg 273a, 19.30u.
Vrijdag 15 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVD met gastspreker Loek Hermans in The Beach,
Oosteinderweg 249a vanaf 20u.
Zaterdag 16 januari:
* Open huis De Werkschuit in Baccarastraat van 13 tot 16u.
Vergaderingen
Donderdag 7 januari:
* Inloop en vergadering wijkraad
Oost in Mikado, Catharina Amalialaan vanaf 19u.
Vrijdag 8 januari:
* Jaarvergadering en film IJsclub
Aalsmeer-Oost in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Woensdag 13 januari:
* Inloop vanaf 19.30u. en vergadering vanaf 20u. Dorpsraad Kudelstaart in Dorpshuis.
Donderdag 14 januari:
* Beraad en Raad in het gemeentehuis vanaf 20u.
Sport
Vrijdag 8 januari:
* Poel’s Eye, darten in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving sluit 19.45u.
Zaterdag 9 januari:
* Hardloopclinic bij Atletiekvereniging in Sportlaan vanaf 10.30u.
* Zaalvoetbaltoernooi in Proosdijhal
om Kudelstaart trofee vanaf 13u.
* Zabo zaalvoetbal ronde 9 in De
Bloemhof, Hornweg vanaf 18.35u.
* Handbal Fiqas dames tegen Bentelo in De Bloemhof vanaf 18.45u.
* Handbal Fiqas heren tegen Kras
Volendam in De Bloemhof, 20.30u.

‘Rockend’ nieuwe jaar in!
Aalsmeer - In café Joppe maakte
de Hucksters er afgelopen zondag 3
januari een gezellig nieuwjaarsfeestje van. De vele bezoekers hadden er
zin in en genoten met volle teugen
van de veelal bekende rockhits. Ook
een eigen nummer stond op het repertoire. De Hucksters presenteerde
in Aalsmeer voor het eerst de nieuwe drummer, Ron Schalkwijk. Oud-

drummer Jack woonde leunend aan
de bar het optreden bij. De leden
van de Hucksters vonden het leuk
hem en natuurlijk vele andere bekenden en vrienden te mogen begroeten. Het optreden was een succes, daar waren de bezoekers en de
band het over eens. Met de Hucksters is 2010 ‘rockend’ van start gegaan!

KCA klassiek concert:

Trio Schönbrunn zondag
in Oudkatholieke kerk
Aalsmeer - Het eerste KCA-concert
van het nieuwe jaar in de Oudkatholieke kerk wordt op zondag 10 januari verzorgd door het Trio Schönbrunn, bestaande uit fluitist Marten
Root, violist Johannes Leertouwer
en celliste Viola de Hoog. Het Ensemble Schönbrunn werd in 1987
opgericht door Marten Root om een
groep gelijkgezinde musici te verzamelen met een gemeenschappelijk doel: Het spelen van niet gedirigeerde kamermuziek die hen dierbaar is, altijd uitgevoerd op de daarbij historisch gezien passende instrumenten. Uitgangspunt daarbij
is het repertoire en niet in de eerste plaats een bepaalde bezetting.
Ensemble Schönbrunn doet uitgebreide research naar nieuw of ten

onrechte in de vergetelheid geraakt
repertoire. Inmiddels bevat dit repertoire composities reikend van de
zeventiende tot en met de twintigste eeuw. Het programma bevat een
combinatie van Haydn’s geniale miniaturen met extreem virtuoze concertante Trio’s van Reicha. Ook komen twee muzikale ontdekkingen
aan bod: composities van de betrekkelijk onbekende meesters Salomone Rossi ditta l’Ebreo en Friedrich
Hartmann Graf. Het concert zondag
10 januari in de Oudkatholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394 begint
om 15.30 uur. Losse kaarten kosten
11,50 euro en dit bedrag is inclusief
een consumptie. Voor inlichtingen
en reserveringen: Nico de Groot, tel.
0297-324160.
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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
8.30-17.00 uur.
wiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen Burgemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de 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.
fractiesPreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk
om de fracties gezamenlijk te spreken
tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand aan de fractievergaderingen
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit gesprek
zal maximaal 15 minuten duren. Voor
een afspraak dient u minimaal één week
voorafgaand aan het spreekuur contact
op te nemen met de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende fractiespreekuren vinden plaats
op 12 en 26 januari 2010.
gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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. 0206015555 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: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl.

mandaat-, Volmacht- en machtigingsregeling
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
de gemeente Aalsmeer hebben op grond van artikel 160 en artikel
171 Gemeentewet, Boek 3 titel 3 Burgerlijk Wetboek en hoofdstuk
10 van de Algemene wet bestuursrecht de geactualiseerde mandaat-,
volmacht- en machtigingsregeling vastgesteld met de daarbij behorende lijsten. In deze lijsten is per afdeling aangegeven wie welke
besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen mag verrichten namens het college of de burgemeester. Met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 is de regeling van toepassing verklaard. De regeling en de lijsten liggen ter inzage bij de
afdeling Bestuursondersteuning, cluster JZ
suBsidie aanVragen Voor 2011
Doe dat vóór 1 april 2010!
Op 5 januari 2010 heeft het college van Burgemeester en wethouders
de “beleidsregels 2011 Algemene Subsidieverordening Aalsmeer” definitief vastgesteld. De beleidsregels zijn een nadere invulling van
het subsidiebeleid van de gemeente. In de periode van 6 januari tot
en met 16 februari 2010 liggen de beleidsregels 2011 ter inzage bij
de publieksbalie van de Gemeente Aalsmeer.
Zoals elk jaar kunnen culturele -, maatschappelijke -, en welzijnsorganisaties in Aalsmeer subsidie aanvragen voor het komende jaar.
De subsidie moet ten goede komen aan activiteiten die door organisaties in het gemeentelijk of gemeenschappelijk belang worden
uitgevoerd. Dus vóór 1 april 2010 moet de aanvraag voor het jaar
2011 worden ingediend.
Voorwaarden en kaders
De gesubsidieerde activiteiten moeten passen binnen het gemeentelijke beleid. Er is een Algemene Subsidieverordening vastgesteld door de gemeenteraad en er zijn beleidsregels vastgesteld
door het college van Burgemeester en wethouders voor het betreffende subsidiejaar. In die verordening en beleidsregels staat
nader omschreven aan welke voorwaarden uw aanvraag en activiteiten moeten voldoen. Zo moet er een aantoonbaar Aalsmeers
belang zijn en mag het verzoek er niet alleen op gericht zijn
om een maximaal aantal financiële ondersteuners te krijgen.
Een subsidie wordt alleen verleend door de gemeente Aalsmeer als
er sprake is van een aantoonbare financiële noodzaak. Een dergelijke
noodzaak kan blijken uit een door de organisatie overlegde begroting, waarin wordt aangetoond dat voortgang van de activiteit(en)
niet kan (kunnen) plaatsvinden zonder subsidie. Verder kunt u pas
in aanmerking voor subsidie komen als u kunt aantonen dat ook
via sponsoring contributie of andere wegen een deel van de kosten
worden betaald.
aanvragen
De Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2000, de beleidsregels
2011 zijn ook te downloaden van de website van de gemeente
www.aalsmeer.nl. De aanvraagformulieren zijn vanaf 7 januari 2010
te downloaden van de website van de gemeente. Bij problemen of
vragen bij het doen van de subsidieaanvraag kunt u contact opnemen
met Judith Claver (0297-387663 van dinsdag t/m vrijdag).
extra middelen schuldhulPVerlening
aan Zelfstandigen
In verband met de economische crisis ontvangen de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn gezamenlijk een bedrag van E 30.000 per jaar
vanuit het Rijk. De gemeenten gaan deze gelden gebruiken voor de
schuldhulpverlening aan zelfstandigen.
Het kabinet heeft de komende drie jaar eenmalig extra gelden beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. Het gaat over heel Nederland om E 130 miljoen verspreid over de jaren 2009 tot en met
2011. De G2, samenwerking gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, heeft
besloten deze gelden te gebruiken voor de schuldhulpverlening aan
zelfstandigen. De vraag naar schuldbemiddeling door zelfstandigen is
namelijk door de economische recessie toegenomen.
Heeft u vragen over de schuldbemiddeling aan zelfstandigen? Neemt
u dan gerust contact op met het cluster Werk & Inkomen van de G2
Aalsmeer - Uithoorn via telefoonnummer 0297-513 255. Het cluster
Werk & Inkomen is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.0011.00 uur.
ParticiPatie- en communicatieasPecten
Formaliseren nummeraanduidingen door middel van een massabesluit ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van
brondocumenten als kwaliteitseis in het kader van de Basis Registratie Adressen (BRA).
Alle gemeente in Nederland zijn in opdracht van het ministerie van
VROM wettelijk verplicht nieuwe basisregistraties in te richten voor
adressen en gebouwen. Eén van de kenmerken van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen is dat de gegevens in de registraties
gebaseerd moeten zijn op officiële brondocumenten (besluiten). Deze
registraties moeten medio 2010 zijn ingevoerd in elke gemeente.
Van de 12.597 authentieke adressen ontbreken 10.595 officiële nummerbesluiten, welke geformaliseerd kunnen worden door middel van
een massabesluit. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten om van deze ontbrekende besluiten van nummeraanduidingen een massabesluit te nemen, waardoor deze nummers officieel

zijn toegekend. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit, binnen zes
weken na verzending, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W van de gemeente Aalsmeer.
definitieVe BeschiKKingen
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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een
verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen ten behoeve van diverse werkzaamheden in Aalsmeer, door
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenverklaring en parkeerverboden in te stellen:
• Kudelstaartseweg, de ontheffing geldt voor maandag 18 januari
2010 en dinsdag 19 januari 2010 van 10.00 tot 15.30 uur,
bestemmingsverkeer uitgezonderd.
Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Chrysantenstraat 25, 1 treurwilg
• Hornweg 144, 2 berken
Datum verzending vergunning: 9 januari 2010
• Aalsmeerderweg 169, 1 acer platanoides
Datum verzending vergunning: 11 januari 2010

BouwVerordening
Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.

Het college maakt bekend op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te verlenen:
• Herenweg 100, het slopen van kantoren;
• Oosteinderweg 3, het slopen van een betonvloer.
Deze besluiten worden op 7 januari 2010 verzonden.
ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, weeK 1

VriJstelling ingeVolge de wet oP de
ruimteliJKe ordening

t/m 9 jan

Verleende vrijstellingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
artikel 19 lid 1
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods met een
inpandige bedrijfswoning.

t/m 12 jan

t/m 16 jan
t/m 16 jan
t/m 21 jan

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

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning;
• Perronzijde 21, het plaatsen van een dakopbouw;
Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening, ontheffing te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:
• Beethovenlaan 114, het gebruik van een ruimte in de bestaande
sporthal voor buitenschoolse opvang.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen
en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:

t/m 21 jan
t/m 21 jan
t/m 21 jan
t/m 21 jan
t/m 22 jan
t/m 23 jan
t/m 23 jan
t/m 3 feb
t/m 10 feb

Ontheffing sluitingstijd: voor de nacht van
13 februari op 14 februari 2010 en voor de nacht van
1 mei op 2 mei 2010 is verleend aan ’t Holland Huys;
Kapvergunning: Graaf Willemlaan 13,
2 x chameacyparis; Kudelstaartseweg 225,
18 diverse bomen (eiken, berken, wilgen, acers,
essen, kastanjes);
Kapvergunning: Primulastraat 70, 1 den;
Vooraankondiging gedeeltelijke onteigening
bestemmingsplan “Noordvork”;
Kapvergunning: achter Stationsweg 6, 1 berk,
1 esdoorn, 4 coniferen en 3 meidoorns;
Drank- en Horecawet: Hoogvliet BV,
Aalsmeerderweg 207;
Drank- en Horecawet:
Restaurant Plasmeijer, Herenweg 100A;
Exploitatievergunning:
Restaurant Plasmeijer, Herenweg 100A;
Kapvergunning: Chrysantenstraat 25,
1 treurwilg; Horweg 144, 2 berken;
Kapvergunning: Roerdomplaan 14, 1 berk.;
Kapvergunning: Aalsmeerderweg 295, 1 magnolia,
Willem-Alexanderstraat 45, 1 prunus;
Kapvergunning: Aalsmeerderweg 169,
1 acer plantanoides;
Kapvergunning: Bilderdammerweg 32/34 te Aalsmeer,
1 wilg, Kamerlingh Onnesweg 9 te Aalsmeer, 1
treurwilg, Wilgenlaan 21, 1 chamaecyparis.
Gemeentelijk beleid: onrechtmatige bewoning van
recreatiewoningen en zomerhuisjes

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
inzagetermijn tot vrijdag 15 januari 2010
• Dorpsstraat hoek Kanaalstraat, het plaatsen van een dorpspomp;
• Meervalstraat 27, het gebruiken van de benedenverdieping van
de woning voor kinderopvang.
• Rietwijkerdwarsweg tussen 2 en 66, het tijdelijk plaatsen van
2 prefab kantoorunits
inzagetermijn tot vrijdag 21 januari 2010
• Catharina-Amalialaan 60, het plaatsen van een blokhut.
• Kudelstaartseweg naast 40, het geheel oprichten van een
woning met berging;
• Poldermeesterplein 1-19, het plaatsen van 3 vlaggenmasten.
inzagetermijn tot vrijdag 28 januari 2010
• Stommeerkade 23, het vervangen van een garage voor een
carport.
• Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009
inzagetermijn tot vrijdag 19 februari 2010
• Berkenlaan 12, het gedeeltelijk vergroten van de woning

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Piet en Maaike Spaargaren vieren diamanten huwelijk

“Een huwelijk is geven en nemen”

Teveel alcohol;
automobiliste is
rijbewijs kwijt
Aalsmeer - De politie heeft woensdag 30 december rond tien uur in
de avond in de Spoorlaan een 39
jarige automobiliste aangehouden
omdat ze teveel alcohol had gedronken. Een politieman in zijn vrije
tijd werd even daarvoor op de N201
door de auto van de Aalsmeerse gesneden. Toen hij haar aansprak was
snel duidelijk dat ze onder invloed
van alcohol verkeerde. Onderzoek
aan het bureau wees uit dat de 39
jarige driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken had. Zij
heeft haar rijbewijs in moeten leveren.

• Sportlaan 43A, het plaatsen van 4 lichtmasten;
• Uiterweg 311, het vernieuwen van een brug.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of
op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
• Citroenvlinderstraat 57, het plaatsen van een dakkapel.
• Snoekbaarsstraat 33, het plaatsen van een dakkapel.
• Van Cleeffkade tegenover 16, het vernieuwen van een kademuur.
Verzenddatum bouwvergunningen: 31 december 2009
• P.F. von Sieboldlaan 40, het plaatsen van een dakkapel;
• Punterstraat 11, het plaatsen van lichtreclame.
1e fase
• Uiterweg 282A, het oprichten van een botenloods met een
inpandige bedrijfswoning.
Verzenddatum bouwvergunning: 7 januari 2010

Burgemeester Pieter Litjens kwam het 60 jaar getrouwde paar feliciteren.

Aalsmeer - Maandag 4 januari
vierden Piet en Maaike dat zij maarliefst zestig jaar geleden elkaar het
ja-woord hebben gegeven. Het diamanten huwelijk van Piet en Maaike Spaargaren werd gevierd in de
Kanaalstraat, in gebouw Irene. Burgemeester Litjes kwam het stel persoonlijk feliciteren. Hij was niet de
enige die was afgekomen op het
feestje van Piet en Maaike. De hele
zaal zat vol. Er bleven mensen binnen komen om het paar te feliciteren. Op de vraag hoe het stel al deze mensen kende kwam een kort en
bondig antwoord. “Uit de buurt en
van speelavonden”. Piet en Maaike
wonen in het centrum van Aalsmeer
en zijn groot fan van speelavonden.
Het diamanten stel, maar vooral
Maaike, gaat alle buurthuizen in de

omgeving af. “Ik hou erg van klaverjassen en bingoavonden. Niet alleen
in Aalsmeer, maar ook in De Kwakel.
Ik rij overal heen op mijn brommer.”
Piet en Maaike wonen maar liefst 47
jaar in Aalsmeer. Hoewel de naam
Spaargaren dat wel doet vermoeden, komt Piet niet uit Aalsmeer. “Er
wonen dus ook Spaargarentjes aan
de andere kant van de Ringvaart,”
grapt burgemeester Litjes. Toch ontmoetten zij elkaar in Aalsmeer. “Als
er in je eigen dorp niets te doen is,
moet je het elders gaan zoeken”. Dit
deden Piet en Maaike dan ook. Ze
gingen allebei, zonder het van elkaar te weten, naar de kermis in
Aalsmeer en daar was dé ontmoeting. Enkele jaren later trouwde het
stel en ging in 1960 wonen in de
Freesialaan.

Piet ging werken bij de Bloemenveiling als controleur. Hij heeft vele
mooie herinneringen aan deze tijd.
“De Bloemenveiling is de mooiste
plek in Aalsmeer,” vertelt Piet met
trots. Piet en Maaike hebben drie
dochters. Na deze dochters hoopten ze op een zoon. Deze wens werd
werkelijkheid toen er als hekkensluiter toch nog een zoon werd geboren. Inmiddels mag het stel zich de
trotse opa en oma noemen van zeven kleinkinderen. Wat het geheim
is van het huwelijk van Piet en Maaike weten ze allebei niet precies. Later komt Maaike toch met een antwoord: “In een huwelijk is het geven
en nemen, zo ook in ons huwelijk. Al
neem ik soms iets te veel. Gelukkig
heb ik een makkelijke man!”
Door Kevin Lamers

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 7 januari 2010

‘IJsladder’ weer in Fortbocht
Kudelstaart - De vorstperiode van
afgelopen dagen brengt de nodige
maatregelen met zich mee. Zo zijn
aan het begin van deze week al op
enige plaatsen langs de Westeinder
borden geplaatst met ‘gevaarlijk ijs’.
Het waarschuwingsbord staat ook
bij het Fort in Kudelstaart.
Bovendien is de bekende oranjegekleurde ladder weer uit de kast
gehaald en aan een boom vastgemaakt. Mogelijk, als de vorst goed
doorzet, zijn de waarschuwingsborden dit weekend niet meer nodig.
Maar voor het uitkomen van deze
krant deden ze hun werk nog, want
ijs of niet, voorzichtigheid is natuur-

lijk altijd geboden. En de ‘ijsladder’
is dan wel paraat voor wie door het
ijs mocht zakken, maar het liefst
blijft ‘ie ongebruikt aan de boom
bevestigd.

Zaterdag De Illegale Peurders

Palingoproer in Oude Veiling

Nieuwjaarsduik Sportzicht in Poel
Aalsmeer - Vrijdag 1 januari organiseerde café Sportzicht voor het
eerst een nieuwjaarsduik op het
surfeiland: De Sportzicht duik. Dertien dappere deelnemers van jong
tot oud durfde het aan om in het
zeer koude water van de poel te
springen. De Westeinder lag dicht
met ijs. Zo’n tachtig mensen kwamen kijken en de deelnemers aanmoedigen. In eerste instantie zou er
vanaf het strand de poel in gedoken
worden, maar de ijslaag hield dat tegen. Aan de rechterkant van de pier
was een stuk water en daar werd de
nieuwjaarsduik gehouden. Het aftellen begon en de deelnemers spron-

gen onder luid gejuich van de toeschouwers de poel in. Er werd zelfs
door een aantal deelnemers op en
neer gesprongen. Iedereen het water uit, een lekkere warme deken of
handdoek om en dan snel naar de
warme douches. Deze werden beschikbaar gesteld door Windsurfclub Aalsmeer, waar de deelnemers
heel blij mee waren. De EHBO stond
met caravan en al klaar om hulp te
bieden indien nodig. Op het surfeiland stond koek en zopie klaar. Na
afloop gingen veel mensen naar café Sportzicht voor een kop lekkere
warme verse erwtensoep. Het was
een geslaagde duik.

Schaatsplezier in Oosteinde

Aalsmeer - De Illegale Peurders
zijn in 2009 hard getroffen door het
palingvangstverbod. In 1886 werd
een verbod afgekondigd op het ‘palingtrekken’ in de Amsterdamse Jordaan. Het palingvangstverbod van
2009 gaat nog tot meer reuring leiden! Daarom houden de Dippers (
De Illegale Peurders Anno 1987) een
rumoerige muziekavond in De Oude
Veiling in de Marktstraat. Heel het
oude en nieuwe repertoire wordt
uit de kast getrokken en opgeleukt
met tal van onbedoelde sketches en
schuine bakken. Het enige wat ontbreekt is het gehoorapparaat van
Cor Trommel, hetgeen weer tot verwarrende situaties zal leiden. Bij-

zonder is toch wel het nummer: Aal,
aal, aal,dat toegeschreven mag worden aan de Aalsmeerse tekstschrijver Jac. Van Tol. Dit nummer zal voor
het eerst overdekt ten gehore worden gebracht. Ook nieuw is dat de
Dippers voor het eerst vele malen
hebben gerepeteerd om tot een muzikaal hoogtepunt te komen. Er zullen ook geluidsopnamen worden
opgenomen voor de nieuwe CD
van de Dippers: kabAAL! De heren zangers maken van de gelegenheid gebruik om tevens hun nieuwjaarsreceptie te houden. Kortom, er
valt weer genoeg te beleven op 9 januari. Aanvang 21.30 uur. Toegang
gratis.

Aalsmeer - Op de sloot tussen de Machineweg en Duikerstraat wordt volop geschaatst. De heer Rurik probeert het ijs in topconditie te houden voor de
kinderen in de buurt en zo te zien zijn de kids hier heel blij mee.
Foto: Ronald van Doorn

Expositie leerlingen van
kunstenaar Dirk Annokkee
Aalsmeer - In het gebouw Ateliers
205 aan de Van Weerden Poelmanlaan 4 is zaterdag 9 en zondag 10 januari en in het weekend van 16 en
17 januari een overzichtstentoonstelling te zien van het beste werk
van leerlingen van de in Aalsmeer

Topsvoortse ijsbaan open!

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

Nieuwjaarsreceptie CDA
in de Historische Tuin

Impressie, gezicht op Abcoude.

Aalsmeer - De door vele vrijwilligers mooi geprepareerde Topsvoort ijsbaan
aan de Uiterweg. Het ijs is dik genoeg en afgelopen woensdag goed gekeurd
door de gemeente. Schaatsers zijn van harte welkom. De verlichting langs de
baan brandt dagelijks tot 22.00 uur. Koep en zopie om op te warmen, is aanwezig. Uiteraard zolang de vorst aanhoud. Het bestuur vraagt iedereen die
komt schaatsen op de baan zoveel mogelijk op de fiets te komen in verband
met weinig parkeerruimte op de Uiterweg.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 10 januari
organiseert vogelvereniging De Rijsenvogel weer de maandelijkse vogelbeurs. Op deze steeds drukker
bezochte beurs bieden leden hun
zelf gekweekte vogels te koop aan.
Ook zijn enkele handelaren uitgenodigd die met een keur aan vogels
aanwezig zijn, waaronder een grote variatie aan tropische vogels en
diverse grote en kleine parkieten.
Ook niet leden mogen hun vogels te

koop aanbieden. Naast vogels zijn
tevens diverse soorten vogelvoer en
vogelaccessoires te koop. En wie
vragen heeft over deze hobby, vindt
op de beurs altijd wel iemand bereid
om deze te beantwoorden. De beurs
vindt plaats in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje van 9.30 tot 13.30 uur. De
entree bedraagt 50 eurocent en kinderen tot 10 jaar mogen onder begeleiding gratis naar binnen.

Nieuwjaarsconcert Hermitage
Koor in Bovenkerkse Urbanus
Jubilarissen in zonnetje gezet

Henk Knol maakt 50 jaar
bij Con Amore vol!
Aalsmeer - De repetitieavond van
Aalsmeers mannenkoor Con Amore was afgelopen maandag 4 januari omgedoopt tot nieuwjaarsbijeenkomst. De avond werd geopend
door voorzitter Dick van Wees. In
zijn toespraak herinnerde hij de leden er aan dat het afgelopen jaar
vrij rustig is verlopen voor het koor.
Con Amore heeft natuurlijk wel verschillende optredens gegeven, onder andere tijdens de koren- en de
ouderendag en onlangs het kerstconcert.Voor het nieuwe jaar staat
een aantal kerkelijke optredens gepland en de vaste uitnodigingen die
Aalsmeers Mannenkoor elk jaar afwerkt, zijn weer in de agenda genoteerd. Con Amore is redelijk op
sterkte gebleven. In 2009 zijn slechts
drie zangers gestopt als lid. Verder
is een nieuw koorlid welkom geheten en is een oud koorlid teruggekeerd. De voorzitter besloot zijn toespraak met de huldiging van vier jubilarissen. Henk Knol is al ruim vijf-

tig jaar lid van het koor. “Uniek in
het bestaan van Con Amore. Je bent
een man met een geweldig hart voor
ons koor”, aldus Dick van Wees. Bij
het 50-jarig bestaan van Con Amore is Henk al gehuldigd voor het feit
dat hij als lid zo goed als alles heeft
meegemaakt en velen hebben zien
gaan en komen.
Henk werd deze keer beloond met
een herdenkingsplaquette. Vrouw
Corry werd getrakteerd op een
mooie plant. Leen Slabber is vijf
en twintig jaar lid van Con Amore,
evenals Cees Brus en Karel Onwijn
deze mijlpaal hebben bereikt. Deze zangers ontvingen de bondsspelt
en oorkondes en herinneringsbord
en een mooie plant voor het thuisfront. Onder het genot van een hapje en een heildronk op het nieuwe
jaar en een oproep om vooral te komen zingen bij Aalsmeers mannenkoor Con Amore werd het officiële gedeelte afgesloten en werd nog
gezellig nagepraat.

Bovenkerk - Op zondagmiddag
10 januari organiseert de stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus een nieuwjaarsconcert. Het concerterende Hermitage
Koor bestaat uit dertig leden en is
een prachtig koor dat recent heeft
opgetreden bij de opening van het
Hermitage museum aan de Amstel
te Amsterdam. Het koor zingt liturgische gezangen volgens de Russisch orthodoxe traditie en na de
pauze wereldlijke muziek, waaron-

De kandidaatsraadsleden Eppe Buskermolen (links) en Ton Smit bij de CDAwens voor iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart: ‘een respectvol 2010’.

der klassieke liederen en volksliederen. Vanwege het Russische kerstfeest op 6 januari zullen ook enkele kerstliederen ten gehore worden
gebracht. Solisten zijn de sopraan
Francien Kahlman en de bas Jeroen
Ransijn en het geheel staat onder
leiding van Sergé Latychev. Tijdens
de pauze is er gelegenheid om, onder het genot van een hapje en een
drankje, elkaar een goed nieuwjaar
te wensen. Aanvang van het concert
is 15.00 uur en na afloop is er een

Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer
houdt haar nieuwjaarsreceptie op
vrijdag 8 januari vanaf 20.00 uur in
de Historische Tuin aan de Uiterweg.
Het is een informele bijeenkomst,
waarbij nieuwe kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen flitspresentaties geven over één van de
onderwerpen in het CDA programma 2010-2014 ‘Floreer in Aalsmeer’.
Iedereen is welkom!
Het campagnethema ‘Floreer in
Aalsmeer’ is in zes onderwerpen uitgewerkt en één daarvan is ‘Aalsmeer
Cultureel’. Lijsttrekker Ad Verburg:
“Daarin pleiten we voor een cultuurnota, die wordt opgesteld in samenspraak met alle betrokkenen en
richting geeft aan het beleid. Maar

ook voor stimulering en behoud van
de culturele toegankelijkheid, een
cultureel paspoort en een duidelijke
agenda van alles wat op het gebied
van kunst en cultuur gebeurt.”
De keuze voor de historische tuin
als locatie voor de CDA-nieuwjaarsreceptie hangt hier ook mee samen.
“Cultureel erfgoed is van belang
voor de identiteit van een samenleving en versterkt het cultureel en
historisch zelfbewustzijn”, aldus geschreven in het CDA-programma.
Andere onderwerpen in het verkiezingsprogramma zijn ‘Aalsmeer
Werkt’, ‘Aalsmeer scoort met Jeugd’,
‘Aalsmeer wordt Mooier’, ‘Aalsmeer
Zorgt’ en ‘Aalsmeer voor Mij’.

Inloop op De Binding Zolder
Kudelstaart - In 2010 zijn er weer
volop activiteiten op De Binding
Zolder in de Haya van Somerenstraat 35c. De allereerste inloopmiddag van het nieuwe jaar vindt plaats
op vrijdag 8 januari.
Deze middag begint om 15.00 uur
en is rond 18.00 uur weer afgelopen. Tieners tussen de 10 en 15 jaar
kunnen binnen lopen om te chillen in de zithoek, computeren, een
spelletje spelen, kletsen met vrienden en natuurlijk iedereen een gelukkig 2010 toe wensen! Niet alleen

de inloopmiddag zal in het nieuwe
jaar weer starten, er zullen ook extra activiteiten zijn. Elke woensdag
staat een activiteit op het programma. Ook zal er weer gestart worden
met een kookcursus.
Natuurlijk komen de film en disco
avonden in het nieuwe jaar eveneens weer terug! De Binding Zolder
is te vinden in het SJOK gebouw in
Kudelstaart. Voor meer informatie
over stichting de Binding kan een
kijkje genomen worden op www.debinding.nl.

Taxatie en inkoopmiddag
oude en zeldzame boeken
Aalsmeer - Zaterdag 9 januari van
13.00 tot 17.00 uur opent De Oude
Veiling in de Markstraat haar deuren voor taxateur en veilinghouder
Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal
deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde
schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. Er zullen ook een paar voorbeelden te zien zijn van antieke boeken,
bijbels die op originele wijze gerestaureerd zijn. Voor restauratie kan
een afspraak gemaakt worden. De
heer Molendijk organiseert twee
keer per jaar een veiling van oude
en antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten in
den lande. Voor taxatie wordt 3 euro
per persoon gevraagd. Taxatie gebeurd zo mogelijk aan de hand van
bewijsmateriaal uit recent verschenen veilingcatalogi. Een nauwkeurige vaststelling van de waarde van
boeken is afhankelijk van de druk
en van de staat waarin het boek ver-

keert. Met enige regelmaat komen
er op dit soort taxatiedagen uiterst
zeldzame werken voor de dag en
soms duiken zelfs geheel onbekende boeken op. Onlangs werd door
Arie Molendijk een onbekende incunabel (een boek voor 1500) ‘ontdekt’ tijdens een taxatiedag in Friesland. In Hulst kwamen zelfs twee
zeldzame middeleeuwse handschriften voor de dag. Desgewenst
kunnen bezoekers hun oude boeken ter plaatse verkopen. Voor taxatie of verkoop van een bibliotheek
of een partij moeilijk te vervoeren
boeken kan eventueel een afspraak
worden gemaakt.
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“Incidenten die mensen raken”

Van de hak
op de tak

Politie richt zich vooral
op overvallen en inbraken

Aalsmeer - Voor het tiende achtereenvolgende jaar is het aantal aangiften in de regio Amsterdam-Amstelland gedaald, dit jaar met 4,2%.
Een positieve ontwikkeling is de afname van het aantal diefstallen uit
motorvoertuigen met bijna 12 procent en een daling met ruim 6 procent van de straatroven. Intensieve vormen van toezicht en handhaving, zoals controles van jongemannen op scooters hebben hieraan bijgedragen.
Overvallen
In 2009 steeg het aantal overvallen
met bijna 11%, terwijl in 2008 nog
een daling werd gerealiseerd. Ondanks alle inspanningen met o.a.
preventiemaatregelen en grote inzet, er werden meer dan 300 verdachten van overvallen aangehouden, nam het aantal overvallen toe.
“In veel gevallen is de buit nauwelijks de moeite waard en lijkt het
dat jonge criminelen het als een instapdelict zien. Onacceptabel”, aldus hoofdcommissaris Bernard
Welten. “Komend jaar zullen we nog
meer capaciteit toebedelen aan de
aanpak van overvallen. Linksom of
rechtsom.”
Verder was er een toename van
ruim 14 procent bij de inbraken in
woningen. Het blijft voor corporaties en eigenaren belangrijk dat de

Samenwerken en kiezen
Er ligt een druk jaar voor de boeg.
De toename van het aantal evenementen legt een grote claim op de
capaciteit en inzetbaarheid van politiepersoneel. Welten: “Samenwerken met anderen is van eminent belang. En ik roep ook nadrukkelijk
andere partijen en burgers op hun
verantwoordelijkheid te nemen om
criminaliteit te voorkomen. Daarnaast is focussen en keuzes maken
een vereiste om punten als overvallen en inbraken effectief aan te
pakken. Politie Amsterdam-Amstelland zal zich dit jaar vooral richten
op incidenten die mensen diep raken: overvallen, woninginbraak, zedenmisdrijven, straatroof, geweld en
mensenhandel.”

Dorpsraad Kudelstaart vergadert
Kudelstaart - Op woensdag 13 januari komt de Dorpsraad van Kudelstaart voor de eerste maal in
2010 ter vergadering bijeen in het
dorpshuis van Kudelstaart. Belangrijke en minder belangrijke punten
zullen de revue passeren. Wat te
denken van de bouw, de verplaatsing van al die mensen door en om
het dorp, het wegennet, recreatie en
hoe gaat het oversteken van al die
kinderen naar hun nieuwe school
in de Rietlanden? De vergadering is
openbaar, ook de politiek en politie
zijn aanwezig. Speciaal de ‘nieuwe’
bewoners van Kudelstaart zijn bij-

Loop naar
de pomp

woningen voldoen aan het Keurmerk Veilig Wonen. Het aantal gevallen van fraude en oplichting nam
toe met 23 procent. Het betreft hier
bijvoorbeeld internetfraude en pinpasfraude, het zogeheten skimmen.
“Het baart mij veel zorgen”, aldus de
hoofdcommissaris in zijn toespraak.
“Het is zaak dat zowel banken als
ondernemers op het internet er alles aan blijven doen om fraude te
voorkomen. En ik zou burgers op
het hart willen drukken geen zaken
te doen op het internet als de veiligheid niet is gewaarborgd.”

zonder welkom. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt voorafgegaan door een inloop-half-uurtje
voor vragen en/of suggesties vanuit de gemeenschap, van 19.30 tot
20.00 uur.
De Dorpsraad is op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden die zich willen inzetten voor Kudelstaart. Kom
eens langs op één van de vergaderingen of vraag meer informatie
via: dorpsraadkudelstaart@hotmail.
com. Telefonisch contact kan door
te bellen met voorzitter Robert Uytenbogaardt, tel. 06-53153252 of secretaris Ria Boon, tel. 0297-328169.

Echtpaar Van Bentum-van Benten 60 jaar getrouwd!

“Zou je met mij naar de
bioscoop willen?”
Aalsmeer - Toen Jan ongeveer
vijfenzestig jaar geleden met een
vriend in de oudste winkelstraat van
Amsterdam, de Nieuwendijk, Corrie en haar zus tegen het lijf liep,
wist hij wat hem te doen stond.“Wil
jij met mij naar de bioscoop?”, was
de vraag die Jan aan Corrie stelde.
Corrie stemde na enige twijfel in en
de vonk sloeg over. In die tijd werkte
Corrie in het luxe American hotel op
het Leidseplein in Amsterdam. Nadat zij met Jan getrouwd is, heeft zij
nooit meer hoeven werken. Corrie is
het hier niet mee eens:“Het huishouden is ook hard werken!” Jan werkte
wel gewoon door en heeft zich een
weg naar boven gewerkt. Hij was
uiteindelijk eerste hovenist. Beiden
zijn echte Amsterdammers en hebben daar dan ook het grootste gedeelte van hun leven gewoond. Het
stel ging vaak naar de gezellige Albert Cuyp markt, maar was ook regelmatig te vinden op de Dappermarkt. “Mijn vrouw heeft nooit een
auto gehad, maar we gingen overal heen op mijn brommer. Scheuren
maar, met Corrie achterop”, vertelt
Jan. Zowel Corrie als Jan komen uit
een grote familie. Velen van de fa-

milie van Corrie hebben hun geluk
buiten Nederland gezocht. Corrie
heeft familie in Frankrijk, Australië,
Canada, en haar moeder was Russisch. Mede hierom heeft het stel
veel van de wereld gezien.
Familie is belangrijk
Uiteindelijk trouwde Jan en Corrie op 3 januari 1950 en inmiddels
zijn ze maar liefst zestig jaar bij elkaar, kregen twee dochters, één
zoon en hebben vijf kleinkinderen.
Familie betekent ongelooflijk veel
voor het stel. Jan vertelt zo trots als
een pauw verhalen over zijn kinderen en kleinkinderen. “Ik heb alleen
maar kleinzoons, die dochters wilden maar niet komen. Oudste kleinzoon Joey is een echte playboy .”
“Dat heeft hij vast van zijn opa!,” onderbreekt Corrie hem. Elke zondag
komt de familie bij elkaar voor een
gezellig dagje. Om gezondheidsredenen komen de dochters ook dagelijks op bezoek bij hun vader en
moeder. Afgelopen zondag 3 januari heeft de familie al een feestje gebouwd om het diamanten huwelijk te vieren. De familie houdt wel
van een feestje en gaat dit in fe-

bruari nog eens dik over doen. Dit
maal aan boord van een boot op het
IJ en door de grachten van de stad
waar zij zo veel van houden. Hoe
deze twee ras Amsterdammers in
Aalsmeer komen is een ander verhaal. Na vele jaren Amsterdam gingen Jan en Corrie in Mijdrecht wonen en verlieten de grote stad. Dit
was het toch niet helemaal. Dochter Cora werkt bij Endemol en was
enthousiast over Aalsmeer. Zij wist
wel een leuk huisje voor haar ouders. Inmiddels woont het diamanten stel al twaalf jaar in Aalsmeer.
Ze hebben het hier prima naar hun
zin. De tuin van het huis in het Seringenpark staat vol met verlichting
en allemaal voer voor de vogels. “Er
zitten soms wel zes parkieten in onze tuin!,” vertelt Jan. “Het zou makkelijk zijn als ze een kamer kregen
in een verzorgingstehuis,” aldus de
oudste dochter. Corrie wil hier niets
van weten. “Ik zit goed waar ik zit.
Een leuk huisje, al die parkieten en
zelfstandigheid!” De inmiddels 93
jaar oude Jan is van plan de honderd te halen. “Ik verheug me nu al
op het volgende bezoek van de burgemeester”, aldus de oude ‘playboy’.

Jaarlijks verkiezing ‘vrijwilliger van het jaar’

Burgemeester Litjens: “Keuzes
maken en efficiënter werken”
Vroege Nieuwjaarsduik!
Aalsmeer - Superdruk was het afgelopen nieuwjaarsdag in Het Oosterbad. Het natuurbad aan de Mr.
Jac. Takkade organiseerde op 1 januari alweer voor de zevende maal
de in heel Nederland bekende en
traditionele nieuwjaarsduik. Om
twee uur in de middag zou het startschot klinken, echter wie even voor
tweeën arriveerde, was te laat. Deze bezoekers zagen een leeg bad
met op de steigers natte durfals met
handdoeken en badjassen. Sommige laatkomers reageerden teleurgesteld, anderen zelfs enigszins boos.
Degenen die wel de sprong hebben
mee gemaakt, waren het eens: “De
springers zijn echte bikkels. Te water in ijswater is echt koud!” Snel
aankleden, was ook het advies van

de leiding. “Goed afdrogen en dan
lekker aan de erwtensoep.“ Later in
de middag ging nog een groep bikkels te water voor de nieuwjaarsduik. Niet in het zwembad, maar
in de Westeinderplassen. Vanaf het
surfeiland gingen de heren en dames te water, tussen de ijsschotsen,
want in tegenstelling tot in het Oosterbad was de ijslaag hier niet verwijderd.
Een reactie van een durfal: “Het was
ijskoud. Ik had het gevoel geen voeten meer te hebben. Pas aan het
einde van de middag kreeg ik weer
gevoel in m’n tenen.” Uiteraard was
er voor deze groep ook applaus,
stonden familie en vrienden klaar
met handdoeken en trakteerde café
Joppe op warme glühwein.

Aalsmeer - Afgelopen maandag 4
januari vond in het gemeentehuis
de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. En ook
een traditie tijdens dit veelal gezellige ‘feest’ der ontmoetingen, is de
nieuwjaarsspeech van de burgemeester.
Eerste burger Pieter Litjens ging
in op de crisis, waarvan het dal inmiddels is achter gelaten, maar de
vooruitzichten voor de glastuinbouw
nog steeds somber zijn. Ook zelfstandige ondernemers hebben harde klappen gehad. “Voor hen moet
de motor van de Nederlandse economie weer op volle toeren gaan
draaien, In 2010 moet dat gebeuren”, aldus Litjens. De burgemeester zei vertrouwen te hebben in de
bouw van de vestiging Oost van FloraHolland, de start van de realisatie van Bloomin’Holland op Greenpark en dat het de komende jaren
zal lukken om Aalsmeer op de kaart
te zetten als gemeente die op gebied van toerisme, recreatie en watersport heel veel te bieden heeft.
Handhaving
Ook het handhavingsbeleid van de
gemeente haalde Pieter Litjens aan
in zijn speech. “Nederland is al enkele jaren in de ban van handhaving. Gedogen is uit, past niet bij de
tegenwoordige tijdgeest en regels
hebben we niet voor niets. Handhaving mag dan wel nodig zijn, het
wordt allemaal een stuk minder leuk
als de gevolgen van de handhaving
gevoeld worden.
Toch gaan we door met handhaven,
maar wel gericht: Het komende jaar
zal in het teken staan van het bepalen van de prioriteiten op dit gebied.
We gaan onze schaarse capaciteit
inzetten op de onderwerpen die van

Vertraging van
Grundelweg
door vorst

Aalsmeer - De sanerings- en funderingswerkzaamheden die in januari 2010 in de Grundelweg plaats

zouden vinden lopen vertraging op
door de vorst. De reconstructie van
de Uiterweg inclusief de bruggen
blijft gepland voor begin februari.
Tijdens deze werkzaamheden zal
het eerste gedeelte van de Uiterweg (tot aan de Grundelweg) zijn
afgesloten, maar zal de Grundelweg
open zijn.

belang zijn. Zaken die van minder
belang zijn, doen we dus even niet.”
Verkiezingen
Een bijzonder jaar noemde de burgemeester verder 2010 en dit heeft
te maken met de op 3 maart te
houden gemeenteraadsverkiezingen. “Het moment waarop de kiezer bepaalt welke richting er op ‘bestuurd’ wordt. Een nieuwe ploeg zal
na 3 maart bepalen hoe Aalsmeer
zich zal ontwikkelen. Nieuwe raadsleden, die allemaal met hun eigen
visie, maar allemaal met hart voor
Aalsmeer, veel, heel veel tijd zullen
steken in hun raadswerk. Niet altijd
een dankbare taak, maar wel een
taak die veel respect verdient.“ Het
einde van een raadsperiode noemde Litjens een moment om terug te
kijken wat er in die vier jaar is gebeurd en gedaan. De burgemeester noemde in deze onder andere de
nieuwe scholencomplexen de Mikado en de Rietpluim, de reconstructie
van het Praamplein, het vernieuwde surfeiland, de voor Aalsmeerse
begrippen ongekende woningbouw,
ondanks het nare faillissement van
de Van Hoogevest groep, in Oosteinde en de uit te voeren beleidsnota’s. Het zal wat de financiën betreft
wikken en wegen worden, want zo
zei Litjens ook: “Ondanks de financiële tegenwind, en ik kan u vertellen dat we vanaf 2011 in volle hevigheid met de tegenwind te kampen
zullen krijgen, is er maar één weg en
dat is vooruit.”
Capaciteitsprobleem gemeente
Somber ook was de burgemeester
over de gemeentelijke organisatie,
de basis waar het werk wordt gedaan en waar invulling wordt gegeven aan de dienstverlening voor in-

middels 29.165 Aalsmeerders. “Betrokken en hardwerkende ambtenaren die woekeren met beperkte capaciteit. Het capaciteitsprobleem knelt steeds meer, zeker met
de slechte financiële vooruitzichten
en zeker als we het niveau van de
dienstverlening hoog willen houden.
We moeten politieke keuzes maken,
en dus sommige dingen niet meer
doen, en efficiënter werken.”
Vrijwilliger van het jaar
De burgemeester eindigde zijn
speech met het in het zonnetje zetten van de honderden vrijwilligers
in Aalsmeer die evenementen als
de triatlon, kunstroute, feestweek,
pramenrace, bandjesavonden en
tal van andere, jaarlijks terugkerende activiteiten organiseren. “Ik kan
niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het werk van al die mensen is, die zich onbezoldigd inzetten
om van Aalsmeer zo’n fantastisch
dorp te maken.” Vier jaar geleden is
het alweer dat de Jan Goulooze prijs
is uitgereikt. De voormalige directeur van de Nieuwe Meerbode stelde een geldbedrag ter beschikking
met als opdracht aan de gemeente
om eens per vier jaar een vrijwilliger
in het zonnetje te zetten. Het college heeft gemeend dat dit vaker mag
en dat het een goed idee zou zijn
om de inwoners van Aalsmeer bij
die keuze te betrekken. “Daarom zal
het college een voorstel aan de raad
doen om een verkiezing voor een
’vrijwilliger van het jaar’ in te stellen. Een jaarlijks terugkerend eerbetoon aan iemand die zich bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor
Aalsmeer”, besloot Litjens. Uiteraard
is de Meerbode trots dat haar idee
nu overgenomen wordt door de gemeente.

Samenwerking met gemeente Uithoorn:
“Liefde komt niet van beide kanten”

Aalsmeer - Politieke keuzes maken, dus sommige dingen niet meer
doen, en efficiënter werken. De oplossingsrichtingen die de gemeente gaat aangrijpen om het capaci-

teitsprobleem binnen de gemeentelijke organisatie het hoofd te bieden. “Het capaciteitsprobleem knelt
steeds meer, zeker met de slechte
financiële vooruitzichten en zeker

als we het niveau van de dienstverlening hoog willen houden”, aldus
burgemeester Litjens tijdens zijn
nieuwjaarsspeech.
De eerste burger deed in deze ook

Aalsmeer - Vorige week schreef ik
al over de oude dorpspomp en dat ik
blij was dat er, als nostalgische herinnering, een dorpspomp terug geplaatst gaat worden in het dorp. Toen
ik bij de mededeling het plaatje van
de nieuwe pomp zag moest ik even
slikken. Hoe goed bedoeld leek het
nergens op: In elk geval geenszins
op de dorpspomp van weleer. Wethouder Jaap Overbeek, je weet wel,
de man die door toedoen van zijn eigen CDA naar de 14e plaats op de
kieslijst werd verwezen, belde me op.
Over de pomp. Over het feit dat ik
had laten blijken dat ik de pomp op
de tekening niet vond kloppen met
de pomp van weleer. Niet dat ik de
pomp ooit in het echt heb zien staan,
maar ik heb me er ooit wel in verdiept. Ik wilde, toen ik wethouder
was, de pomp weer terug plaatsen.
Toen ik dat destijds in het toenmalige college voorstelde, keek men
mij meewarig aan, zo van: daar heb
je Coq weer, volgende agendapunt.
Dus ja, het was een verrassing dat
Jaap Overbeek opnieuw met dit aardige idee komt. Jaap vertelde me dat
er nergens een duidelijke afbeelding
van de oude pomp te vinden was.
Via Jan Willem de Wijn kreeg hij uiteindelijk een etsje waar de pomp,
nogal onduidelijk, op te zien was.
Naar aanleiding van dat slechte tekeningetje heeft de reconstructie van
de pomp plaatsgevonden. Ik beloofde
Jaap om uit te zoeken hoe de pomp
er dan wèl uit zou moeten zien. Ergens snap ik de gang van zaken, ondanks de goede bedoelingen, in het
gemeentehuis niet. Er is te weinig rekening gehouden met de kennis uit
eigen kring. Er zijn heus nog mensen in Aalsmeer te vinden die meer
over de pomp weten of er zelfs een
afbeelding van hebben. Maar neen,
een extern, duur bureau dat niets van
Aalsmeer afweet, krijgt de opdracht
om de pomp te reconstrueren en er
een duidelijke (bouw)tekening van te
vervaardigen. Weggegooid geld.
Jaap had me eerder kunnen bellen,
maar kennelijk wist hij toen nog niet
dat ik al jaren geleden, eigenlijk samen met Jan Lunenburg (†), met de
mogelijke herplaatsing van de dorpspomp bezig was. Omgekeerd wist ik
niet dat Jaap er mee bezig was.
Jammer. Nu zou het herplaatsen van
de foute reconstructie een vergissing zijn. Het originele pompstuk dat
in het gemeentehuis bewaard wordt,
kan niet meer terug geplaatst worden in de replica. Er kan wel een
nieuw pompstuk vervaardigd worden
dat op dezelfde plaats als weleer terecht moet komen. Het is op de tekening niet te zien waar de pompsteen zou moeten zitten.
Ik vraag me af of er nog iets te redden valt met die nieuwe pomp die eigenlijk niet eens een replica is van
de oorspronkelijke pomp. Voor het
eerste raad/rechthuis stond ook een
pomp. Dat raadhuis werd in 1619 gebouwd, anno 1780 kwam het (oude)
raadhuis zoals we het nu nog kennen ervoor in de plaats. Ik denk en ik
weet het wel zeker, dat er toen een
andere pomp geplaatst werd en dan
aan de zijkant, in de Kerkstraat.
Het is wel moeilijk om een duidelijke afbeelding van de oorspronkelijke pomp te vinden. Het zou fijn zijn
als u ook gaat zoeken. Wie weet is er
iemand die een prent heeft of weet
hoe de dorpspomp er uitzag. Bel me
dan even; mailen kan ook. Het zou
interessant zijn als ik de pomp opnieuw kan tekenen. Was Jan Lunenburg er nog maar. Toch weet ik zeker dat er mensen zijn die meer weten zodat ik de pomp in beeld kan
brengen. Natuurlijk krijgt u de tekening dan te zien. Laten we vanaf nu
de actie ‘Loop naar de pomp’ starten
en er in elk geval voor te zorgen dat
er straks een goede replica staat en
niet zo’n namaak geval.
Coq Scheltens, tel. 0297-343246;
email: info@coqscheltens.nl.
nog een opvallende uitspraak ten
opzichte van de samenwerking
met de gemeente Uithoorn: “Voor
Aalsmeer blijft Uithoorn vooralsnog
in beeld als de meest logische samenwerkingspartner.
Dat was zo bij het aangaan van het
Samen en Toch Apart traject, dat
is ook nu nog zo. Maar we moeten
ook durven zeggen dat een andere oriëntatie wellicht noodzakelijk
is als de liefde niet van beide kanten komt.
Andere partner?
Dat kan betekenen serieus onderzoek naar een andere partner.
We kunnen de organisaties van
Aalsmeer en Uithoorn niet nog langer in het ongewisse laten over de
toekomst van de samenwerking. Ik
vertrouw er op dat raden en colleges van beide gemeenten alles op
alles zullen zetten om hier op hele
korte termijn duidelijkheid in te verschaffen.”
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Ook voor bruiloften en feesten

E! Entertainment nu ook
te zien bij Caiway

Eén pand, twee restaurants:
Eetcafé en pannenkoekenhuis
Aalsmeer - Het vijfde jaar gaat hij
in als eigenaar van eetcafé ‘t Farregat en het Aalsmeerse pannenkoekenhuis, Richard Dekker en samen met zijn team werkt hij met veel
liefde en passie in zijn restaurants.
“We doen ons uiterste best om het
de gasten naar de zin te maken.” De
twee restaurants zijn gehuisvest in
één pand, aan de Oosteinderweg
248. Er is één entreedeur, maar verder hebben de beide restaurants eigen keukens, bars, toiletten, terrassen en menukaarten. Linksaf is de
toegang tot het Aalsmeerse pannenkoekenhuis. De tafels zijn vrolijk bedekt met rood en wit geblokte kleden en nodigen uit om plaats
te nemen. Voor de kinderen is er
een ruime keuze aan pannenkoeken. Natuurlijk kunnen hun ouders
ook genieten van deze zoete lekkernij, maar als zij liever een kop soep
of een sateetje willen, is dit ook mogelijk. Wie bij binnenkomst rechtsaf gaat, stapt het sfeervolle eetcafé
binnen met een mooie barruimte en
voldoende tafels om zowel kleine als
grote gezelschappen te ontvangen.
Op de menukaart wordt de historie
van ‘t Farregat uitgelegd. “Het is een
verbastering van het verre gat”, legt
Richard uit. Een gevarieerd aanbod
aan voor-, hoofd- en nagerechten
prijkt op de menukaart. Naast onder
andere saté, spare ribs, biefstuk en
zalm presenteert ‘t Farregat ook enkele vegetarische gerechten. En de
mogelijkheid is er om te kiezen voor
een drie gangen keuzemenu.

Actie januari en februari
Deze maand of in februari een tafel
reserveren in één van de twee restaurants is een aanrader, want wie
komt eten met vier personen, hoeft
maar voor drie af te rekenen! En de
komende maanden volgen meer activiteiten, waaronder, zo wil Richard
wel al verklappen, een verrassende valentijnsactie. Via een makelaar
werd hij vier jaar geleden geattendeerd op ‘t Farregat. “Het pand stal
gelijk mijn hart en we zijn meteen
aan de slag gegaan. Het is een leuk
bedrijf op een mooie locatie”, aldus
de horecaman in hart en nieren.
‘t Farregat leent zich overigens ook
bij uitstek voor een bruiloft, een re-

ceptie of een (bedrijfs)feest. “In
het restaurant gedeelte maken we
ruimte waar gedanst kan worden,
de mensen die liever niet de muziek zo hard willen horen, kunnen
boven zitten en de ruimte wordt inclusief barruimte verhuurd, dus hier
kan ook gebruik van gemaakt worden”, vertelt Richard. Het eetcafé
en het pannenkoekenhuis zijn zeven dagen per week geopend vanaf 17.00 uur, zondag staat de deur
open vanaf 13.00 uur. Op beide restaurants is Richard overigens even
trots, één wens heeft hij overigens
nog wel: “Ik zou graag gezamenlijk
met alle horeca-collega’s die rond
deze locatie zitten, activiteiten willen ontplooien. Moet je kijken wat er
allemaal zit, een sportcentrum, overdekte speeltuin voor kinderen, glow
golf, nog twee restaurants en een
hotel. Uniek, toch?”
Vrienden van ‘t Farregat
Gelijk na de opening van zijn restaurants heeft de horecaman samen
met Gaston Oudshoorn een stichting opgericht: Vrienden van ‘t Farregat. De stichting heeft als doel
om iets terug te doen voor de maatschappij. Hierbij worden projecten
gekozen en uitgevoerd voor één
of meerdere personen die wel een
steuntje in de rug verdienen of het
nodig hebben om eens in het zonnetje gezet te worden. Zo zijn in
2008 liefst 150 bewoners van zorgcentrum Aelsmeer door de Vrienden
van ‘t Farregat getrakteerd op een
drie gangen menu. Richard hoopt
voor de stichting nog meer vrienden te vinden en doet bij deze een
oproep om projecten of mensen die
een opkikker kunnen gebruiken, te
mailen naar hem. Suggesties wil de
horecaman in deze achterwege laten. “Ik laat me graag verrassen. We
gaan van de wensen een top 5 samenstellen en natuurlijk alles op alles zetten om deze te verwezenlijken”, besluit Richard.
Meer weten? Kijk op www.farregat.
nl of stuur een mail naar richard@
farregat.nl. Een tafel reserveren in
of ‘t eetcafé of het pannenkoekenhuis, een menu bestellen en afhalen of laten bezorgen kan via 0297324477.

Aalsmeer - Sinds 30 december is
E! Entertainment Television opgenomen in het Delight pakket van Caiway. Abonnees met het Delight pakket kunnen sinds de een na laatste
dag van het jaar kijken naar E! Entertainment op voorkeuze 133. E! Entertainment is de grootste glamourzender ter wereld, met nieuws, parties en alle gossip uit de Amerikaanse showbizz. What’s hot en what’s

College bezoekt Levarht en
Oudendijk International
Aalsmeer - Nog voor de feestdagen is het college van burgemeester en wethouders bij twee gerenommeerde Aalsmeerse bedrijven
op bedrijfsbezoek geweest. Eigenlijk zijn Levarht en Oudendijk Uithoornse bedrijven met hun vestigingen aan de Mijnsherenweg, maar ze
beschouwen zichzelf nog steeds als
echte Aalsmeerse bedrijven. Levarht
levert dagverse groenten en fruit, in
heel Europa, het Verre en MiddenOosten en Noord-Amerika. De producten komen uit Nederland maar
worden ook geïmporteerd uit onder andere Costa Rica (eigen plantages), Nieuw-Zeeland, India, Brazilië, Chili en Argentinië en een
groot deel van de Europese Unie.
In Nieuw Zeeland en Mexico heeft
Levarht eigen (paprika)kwekerijen.
In Aalsmeer werken ongeveer 150
mensen. Het college werd ter afsluiting van het bezoek in passende
kleding rondgeleid door het enorme
complex van 20.000 vierkante meter.

Het volgende bezoek van het college was bij de buren aan de Mijnsherenweg; Oudendijk International.
Oudendijk is één van de marktleiders op het gebied van exotische
bloemen. Ze zijn kweker, handelaar en afnemer van de bloemen. Ze
hebben farms in Ecuador, Portugal
en Zuid-Afrika en importeren en exporteren de bloemen over de hele
wereld. In Nederland hebben ze 70
mensen in dienst en het bedrijf bestaat inmiddels ruim 70 jaar.
Bedrijfsbezoeken
Begin 2009 is het college van burgemeester en wethouders begonnen met het maandelijks bezoeken
van een Aalsmeerse ondernemer of
bedrijf. Het college vindt het belangrijk om te weten wat er speelt bij de
bedrijven om zo een vinger aan de
pols te houden.
Dit kan belangrijke informatie opleveren om mee te nemen bij het maken van beleid.

Aalsmeer - “We zijn gegroeid het
afgelopen jaar”, zo liet Ad van Leeuwen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Ons Tweede Thuis afgelopen maandag weten. Traditiegetrouw is de bijeenkomst een moment van theater en ontmoeting van
cliënten en hun familie en medewerkers én met een toespraak van
de algemeen directeur. Hij meldde
dat het aantal cliënten in 2009 met
zes procent gegroeid is, van 1.498
naar 1.602.
Het totale budget van de stichting voor mensen met een handicap groeide mee, van 67 miljoen
naar ruim 72 miljoen, een groei
van zeven procent. Voor meer cliënten zijn natuurlijk ook meer medewerkers nodig. Dat aantal groei-

de met acht procent van 1.731 naar
1.836 (1.011 fulltime functies). “Dat
zijn indrukwekkende getallen”, aldus Van Leeuwen. “Maar het gaat
uiteindelijk om de vraag: Bieden wij
goede en verantwoorde zorg. Dit is
niet in getallen of percentages uit te
drukken.” Van Leeuwen stond in zijn
toespraak verder even stil bij nieuwe
voorzieningen voor mensen met een
handicap om te wonen en te werken. Voorzieningen die in 2009 gerealiseerd werden of waarvoor de
nieuwbouw in 2010 zal beginnen.
Om tot slot op te merken: “Natuurlijk zijn er zaken die beter kunnen,
maar we liggen goed op koers om
ook het komende jaar goede zorg
te verlenen aan meer dan 1.600 cliënten.”

Eindtrekking winkelcentrum Kudelstaart

Kar vol boodschappen voor
winnaars stempelkaartenactie
Kudelstaart - In de periode van 28 november tot en met 30 december liep
de stempelkaarten-actie in winkelcentrum Kudelstaart. Wekelijks waren prijzen te winnen en op de laatste dag vond de eindtrekking plaats. Vijf winnaars
kregen een winkelwagen vol met boodschappen uitgereikt bij Albert Heijn afgelopen zaterdag 2 januari. De gelukkigen zijn Gea Stevens, familie Kroex, R.
IJsendijk, A. Uiterwaal en E. Smits-Rijlaarsdam.

In het Boekhuis zijn nieuwe portretten te zien van de Aalsmeerse fotografe
Monic Persoon. Op deze foto leest Judith Verbeek voor aan Sara de Boer.

Foto’s van Monic Persoon
in Boekhuis Aalsmeer

C1000 Koster Aalsmeer heeft
oplaadpunt voor OV-chipkaart

Aantal cliënten Ons Tweede
Thuis in 2009 gegroeid

not in Hollywood hoort men hier als
eerste. Met onder meer The Simple
Life van Paris Hilton en shows van
Kim Kardashian, Denise Richards
en Kimora Lee Simmons. Caiway is
kabelexploitant in vijftien gemeenten, waaronder Aalsmeer en bedient
ruim 143.000 radio- en televisieabonnees met daarbij circa 75.000
kabelinternetklanten en zo’n 28.000
telefoonaansluitingen.

Aalsmeer - De oude vertrouwde strippenkaarten en treinkaartjes gaan in de toekomst verdwijnen. Daarvoor in de plaats gaat iedereen reizen met een elektronische
pas, de OV-chipkaart. Deze pas bevat persoonsgegevens en een chip.
Bij een oplaadpunt kan kaart met
geld of met een reisproduct opgeladen worden. In de tram, trein, bus
of metro betaalt u met de OV-chipkaart. C1000 Koster heeft als enige
in Aalsmeer een oplaadpunt voor
de OV-chipkaart. De terminal waar
de OV-chipkaart eenvoudig en snel
opgewaardeerd kan worden, staat
achter de kassa’s en is te herkennen aan de gele kleur. De supermarkt in de Ophelialaan verkoopt
ook anonieme chipkaarten. Hieraan zijn geen persoonsgegevens
verbonden. Deze kaart is niet beveiligd bij diefstal en u leeftijdskorting
wordt niet gegeven. Ook kunnen op

de anonieme chipkaarten geen persoonsgebonden reisproducten, zoals abonnementen, opgeladen worden. Wel is deze OV-chipkaart door
verschillende mensen te gebruiken,
echter niet tegelijkertijd. Wie hulp
nodig heeft bij het opladen van uw
OV-chipkaart, kan dit gerust vragen
aan de medewerkers van C1000
Koster.

FloraHolland Winter Fair
Aalsmeer - Woensdag 13 en donderdag 14 januari organiseert FloraHolland de FloraHolland Winter
Fair in Aalsmeer. De Winter Fair laat
in een veelomvattende presentatie
het plantenaanbod voor het komende seizoen zien. Daarnaast kunnen bezoekers ook deelnemen aan
een tweetal seminars. Handelaren
en aanvoerders zorgen daarmee samen voor de aftrap van het nieuwe
jaar. Meer dan 250 aanvoerders laten op de FloraHolland Winter Fair in
Aalsmeer een breed assortiment kamer- en tuinplanten zien in stands
en op productpleinen. Het actuele aanbod in boomkwekerijproducten en groene planten wordt overzichtelijk gepresenteerd in de ‘kijk
& vergelijk’-presentaties op de productpleinen. Ook kunnen inkopers
op de FloraHolland Winter Fair terecht voor de seizoensaanbiedingen van Persoonlijke Verkopers van
FloraHolland Connect. Alle planten
zijn direct te bestellen, nu en op termijn. Tevens is er op deze handelsbeurs aandacht voor digitaal zakendoen. Bezoekers krijgen in de stand
van PlantConnect.nl (standnummer
A.25) meer informatie over het di-

gitale handelssysteem voor planten. In een markt waarop veel planten in de ogen van de consument op
elkaar lijken, is het maken van onderscheid van groot belang. Maar
hoe moet dat? Om te beginnen kunnen bezoekers en deelnemers aan
de beurs de inloopseminars op donderdag 14 januari volgen. Zo komen
ze onder andere meer te weten over
de verschillende afzetlanden en het
toevoegen van meerwaarde aan
producten. Om 11.00 uur worden
de mogelijkheden van de productgroep ‘groene kamerplanten’ specifiek toegelicht en om 12.00 uur is
het de beurt aan de boomkwekerijproducten. Wie gegarandeerd wil
deelnemen aan de seminars, doet
er verstandig aan zich vooraf aan te
melden. Dat kan via events@floraholland.nl.
De FloraHolland Winter Fair wordt
gehouden op de 10.80 vloer van de
marktplaats FloraHolland Aalsmeer.
De borden ‘Handelsbeurs’ op het
veilingterrein wijzen bezoekers de
weg. De beurs is open van 8.30 tot
16.00 uur op woensdag en van 8.30
tot 14.00 uur op donderdag.

Aalsmeer - Lezen kun je bijna
overal. Op de bank of in bed. In de
tuin. Op het strand. In de trein, op
de boot en zelfs op de wc. Zo uiteenlopend als de plaatsen waar gelezen wordt, zijn de boeken die gelezen worden. Die verscheidenheid is interessant. En Aalsmeerders die van lezen houden komen
bij het Boekhuis. Aalsmeer leest! is
een doorlopend project van Boekhuis Aalsmeer in samenwerking met
de Aalsmeerse fotografe Monic Persoon. Elk kwartaal portretteert Monic vijf Aalsmeerders en Kudelstaarters met hun favoriete boek. Een
ode aan de lezende mens en ook
een klein beetje aan Aalsmeer. Vanaf heden zijn er in de boekwinkel
in de Zijdstraat 12 weer nieuwe foto’s van Monic te zien. Op de grote portretten staan dit keer Josine
van Erp, Henk Bader, Luuk Persoon,
mevrouw Persoon en Judith Verbeek met Sara de Boer. Geheel in de

sfeer van het seizoen heeft Monic
een aantal winterse portretten gemaakt. U bent van harte welkom om
te komen kijken welke boeken deze
Aalsmeerders graag lezen.
Oude ansichten
Een ander lokaal artikel in het Boekhuis zijn de uitgaven ‘Aalsmeer
in oude ansichten 2’ en ‘Kent u
ze nog... de Aalsmeerders’. Deze boeken zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw samengesteld door J.M. Wentzel, oud-gemeentesecretaris van Aalsmeer.
De boeken bevatten zeer veel foto’s van Aalsmeer en haar inwoners in de eerste helft van de twintigste eeuw, door Wentzel voorzien
van bijschriften. Het Boekhuis heeft
in samenwerking met uitgeverij Europese Bibliotheek fraaie, gebonden
heruitgaven van deze unieke fotoboeken tot stand gebracht. Zie ook:
www.boekhuisaalsmeer.nl.

Hoogvliet klant wint met
First Choice cola rijbewijs
Aalsmeer - Een gelukkige klant
van de Hoogvliet supermarkt in
Aalsmeer heeft een rijopleiding ter
waarde van 2.000 euro gewonnen met de Drive me Crazy actie
van First Choice cola. De klant uit
De Kwakel is één van de 50 deelnemers die in oktober een complete rijopleiding hebben gewonnen.
Vandaag, donderdag 7 januari, is de
prijs overhandigd door bedrijfsleider
John van Leijen in de Hoogvliet supermarkt aan de Aalsmeerderweg.
Gedurende de actieperiode waren
de flessen First Choice cola voorzien
van een actie-etiket. Ieder actie-etiket was een gratis proefles waard;
daarnaast maakten 50 deelnemers
kans op een complete rijopleiding

ter waarde van 2.000 euro. De reacties waren overweldigend. Binnen twee weken waren alle actieverpakkingen uitverkocht en voerden duizenden deelnemers hun actiecode op de First Choice cola website in. Radio 538 heeft de promotie een handje geholpen. Vier van
de vijftig rijopleidingen stonden op
het spel in een spannende strijd in
het avondprogramma van Barry Paf.
First Choice cola is een huismerk van
de bij inkoopvereniging Superunie
aangesloten supermarkten, waaronder Hoogvliet. First Choice cola
is ruim 12,5 jaar op de markt. Het
wordt in vijf verschillende smaakvarianten verkocht in ruim 1.500 supermarkten in Nederland.

Nieuwendijk geeft X-Boxen weg
Aalsmeer - Tijdens de succesvolle UP-tiendaagse bij Renault Nieuwendijk waren er volop prijzen te
winnen. Bezoekers maakten kans
op een droomreis ter waarde van
10.000 euro, X-boxen, Wii-games
en bioscoopkaartjes. Onlangs zijn

de prijswinnaars bekend gemaakt.
Twee geluksvogels sleepten een
X-box 360 in de wacht. Op de foto nemen mevrouw Petersen en de
heer Hijffe hun prijs in ontvangst uit
handen van vestigingsmanager George Kennis.
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België wint van Nederland
tijdens The Beach Challenge

Eredivisie handbal

Heren FIQAS Aalsmeer
sluiten jaar af met verlies
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer speelden zaterdag
19 december de laatste competitiewedstrijd van 2009 in Emmen tegen Pals groep/E&O. Thuis was ook
al van dit sterke team verloren en
ook nu lukte het de formatie van
Björn Budding niet om te winnen.
Tot 10-10 kon FIQAS Aalsmeer weliswaar goed blijblijven, daarna sloeg
E&O een gaatje (14-10) wat voor de
rest van de wedstrijd beslissend zou
blijven. Nog één keer brachten de
Aalsmeerders de marge vlak voor
rust terug tot 14-12. De ploeg profiteerde in die fase namelijk optimaal
van de overtalsituatie, want Kevin
Hooijman scoorde twee keer.
De aansluitingstreffer kwam er echter net niet en zo gingen de ploegen
rusten bij een 15-12 stand (na een
break van E&O). De eerste vijf minuten na de pauze liep de thuisploeg
opnieuw uit: 19-15, en dat verschil
zou de rest van de wedstrijd gehandhaafd blijven. FIQAS Aalsmeer
streed in de rest van de – niet echt
hoogstaande – wedstrijd wel voor
wat het waard was, maar kon niet
dichterbij komen en zo werd het uiteindelijk 30-26. De mannen hebben
nu vrij en komen op zondag 3 januari weer in actie voor de BeNeLiga
tegen het Belgische Hasselt. Deze wedstrijd wordt gespeeld in De
Bloemhof en begint om 13.30 uur.
In die competitie zijn de Aalsmeerders overigens al uitgeschakeld
voor een plaats bij de laatste vier die
recht geeft op het spelen van de Final Four. De eerstvolgende competitiewedstrijd staat gepland voor zaterdag 9 januari, wanneer koploper
Kras/Volendam op bezoek komt in
de Bloemhof. Deze wedstrijd begint
om 20.30 uur en uiteraard is publiek
van harte welkom.
Overwinning dames
De dames van FIQAS Aalsmeer
hebben zaterdag 19 december goede zaken gedaan in de Eerste Divisie. Terwijl koploper DSS tegen
het eerste verlies aanliep, wonnen
de Aalsmeerse dames zelf ruim van
DSVD: 36-24 en zijn iets dichterbij DSS gekomen. Dat de ploeg nu
tweede staat komt doordat de wedstrijd van v.d.Voort/Quintus in verband met de zware sneeuwval van
zondag werd afgelast. De wedstrijd
van zaterdag begon matig, al leidden de Aalsmeerse dames met de
rust al wel met 13-8. In de tweede
helft ging de aanval een stuk beter lopen en werd er ontzettend veel
gescoord. Het bleef wel een wat
rommelige wedstrijd, maar de da-

mes van FIQAS Aalsmeer, waarbij
Nicky Tier ontbrak, zijn geen moment in gevaar geweest. Keepster
Bianca Schijf deed ook niet mee;
in haar plaats speelde Michelle Attema en zij deed dat erg goed, want
ze stopte onder meer vier penalty’s.
De jonge Mariska Barbiers mocht
de laatste vijf minuten keepen. Topscorers waren Eva Overbeek, Nicole van Schie en Jessica Wuthrich: zij
maakten allemaal negen doelpunten. Het handbaljaar werd door de
dames afgelosten met een gezellige
busreis richting Aalsmeer. De eerste
wedstrijd in het nieuwe jaar is op zaterdag 9 januari. Om 18.45 uur spelen de dames thuis in De Bloemhof
aan de Hornweg tegen Bentelo.
Heren 2 bekert door
In het NHV bekertoernooi zijn de
heren van FIQAS Aalsmeer 2 doorgedrongen tot de regiofinale. Bij
Meervogels’61 werd met 38-25 gewonnen. Het derde herenteam haalde, in tegenstelling tot de afgelopen
drie seizoenen, dit keer de volgende ronde niet: bij DSS werd met 2523 verloren. De regiofinales staan
gepland voor de periode 19-21 januari 2010. In de achtste finales die
daarop volgen, stromen ook de eredivisieploegen, waaronder FIQAS
Aalsmeer 1 in.
Jimmy Castien naar Spanje
FIQAS Aalsmeer zal het vanaf februari voor een half jaar moeten doen
zonder Jimmy Castien. De jonge opbouwer, die sinds afgelopen seizoen
een vaste waarde is in het team van
Björn Budding, gaat een half jaar
stage lopen in Spanje.

Leden welkom bij
badmintonclub
Kudelstaart - Badmintonclub Slagvaardig kan nog nieuwe leden aannemen. De club bestaat uit een
groepje dames en elke donderdagmorgen wordt een ontspannen
spelletje badminton gespeeld van
10.00 tot 11.30 uur. Alleen niet in
de schoolvakanties. Dus ben je een
beetje sportief en een vrouw? Kom
dan eens langs en speel een spelletje mee, kijk of je het leuk vindt. De
eerstvolgende speeldatum is 7 januari in de Proosdijhal. Wie meer informatie wil, kan bellen met leden van
het bestuur: 0297-327026 of 0297321509.

Start met hardlopen bij AV Aalsmeer. Foto: Adri v/d Sluis.

Goed voornemen?

Doe mee aan hardloopclinic bij
atletiekvereniging Aalsmeer!
Aalsmeer - Heb je het goede voornemen om te gaan hardlopen in
2010? Atletiekvereniging Aalsmeer
biedt de mogelijkheid om in het
nieuwe jaar meer aan sport te gaan
doen. Op zaterdag 9 januari begint een acht weekse hardloopclinic voor zowel de startende als meer
gevorderde hardloper.
De wekelijkse trainingen op en
rondom de atletiekbaan aan de
Sportlaan beginnen om 10.30 uur.
Het is niet alleen gezellig, samen
hardlopen maar je leert over onderwerpen die met hardlopen te maken hebben, zoals hardloopstijl, kleding en schoenen, voeding en afvallen, trainen met een schema, bles-

sures en blessurepreventie. Na afloop van deze clinic kun eventueel gratis deelgenomen worden aan
de Westeinderloop. Deze wedstrijd
over 1, 5 of 10 kilometer wordt op
zondag 7 maart georganiseerd door
Atletiek Vereniging Aalsmeer in samenwerking met de Westeinder Advies Groep. Kosten gehele clinic: 25
euro per deelnemer. Klanten van
de Westeinder Advies Groep hebben recht op korting. Enthousiast?
Kijk op www.avaalsmeer.nl of www.
westeinderloop.nl voor alle informatie en het inschrijfformulier. Aanmelden kan bij Marjan van Ginkel
via email marjan.vg@hetnet.nl of telefonisch via 06-12204492.

Sjoelavond bij
BV Oostend

Tennissen 60+

Aalsmeer - Op donderdag 7 januari vindt de eerste sjoelavond in
het nieuwe jaar plaats bij buurtvereniging Oostend. Sjoelers, leden en
liefhebbers, zijn van harte welkom
in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De aanvang is 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De
koffie en thee staan klaar. Het jaar
2009 heeft de sjoelclub afgesloten
met een toernooi tegen sjoelvereniging Rijsenhout.

Aalsmeer - Elke donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur zijn bij Racket Sport in de Beethovenlaan twee
tennisbanen beschikbaar voor zestig plussers tegen het gereduceerde
tarief van 3,25 euro. Verder kan alle dagen tot 18.00 uur voor het zelfde bedrag een uur getennist worden. Reserveren is wel noodzakelijk,
dit kan op de dag zelf. Zestig plussers wordt aangeraden wel een legitimatiebewijs mee te nemen. Racket Sport is telefonisch bereikbaar
via 0297-329970.

Foto: Frans Holst.

Trampoline springen

Vijf medailles op Forza Cup
voor SV Omnia 2000
Aalsmeer - Op zaterdag 19 december vond in Goes de Forza Cup
plaats. Deze wedstrijd bestond uit
twee delen. ’s Ochtends was de nationale wedstrijd en ’s middags was
de internationale wedstrijd. In totaal
deden 23 springers van SV Omnia
2000 mee. Serena Arendzen werd
achtste met 48,10 punten. Ook de
andere meisjes van Omnia behaalde
mooie punten. Sybine den Hartog
werd 31e met 42,60 punten. Tanja
Kater werd 35e met 41,10 punten.
Bonita Goede werd 36e met 41,00
punten. En Joyce de Weille werd 38e
met 40,20 punten. Marvin Arendzen
sprong in de categorie jeugd jongens en haalde het goud binnen
met 48,80 punten.
Bij de jeugdmeisjes deden drie
deelnemers mee van SV Omnia. Rowana sprong twee nette oefeningen
en werd met 49,60 punten tweede.
Sabine de Jong scoorde 43,80 punten en werd 21e. Sidney Heemskerk
haalde 43,50 punten en werd 22e.
In de categorie junior meisjes kwamen Nikita Holst en Naomi de Rijk
in actie. Nikita liet twee mooie oefeningen zien en behaalde 45,90
punten en werd twaalfde. Naomi de Rijk behaalde 45,60 punten
en werd dertiende. Danischa Goede haalde 47,40 punten en werd zevende in de categorie pupil meisjes. Ebbie Tam scoorde 45,50 punten
en werd twaalfde. Mila van Bruggen behaalde 37,80 punten en werd
35e. Naomi van de Coolwijk behaalde 41,10 punten en werd hier-

mee 30e. ´s Middags stond de internationale wedstrijd op het programma. De beste tien of de beste zeventig procent van de springers ging door naar de finale. Robin
van As liet in de categorie meisjes
een nette keuze oefening zien met
een moeilijkheid van 8,2. Hiermee
stond ze vierde. In de finale mocht
ze nog een keer haar kunsten vertonen en werd hiermee derde. Bente Gelijn kwam uit in de categorie
jeugd meisjes. Bente haalde 18,80
punten en werd 18e. Melvin Dokter
kwam uit in de categorie junior jongens. Melvin werd tiende met 29,00
punten. Ilse Vergoossen en Mirjam
van der Leeuw sprongen mee in de
categorie senior dames. Ilse stond
na de voorronde op een vijfde plek
en Mirjam op plaats vier. Er gingen
vijf deelnemers door naar de finale.
In de finale sprong Ilse een nieuwe
keuze oefening met een moeilijkheid van 8,1 punten. Hiermee werd
Ilse vierde. Mirjam sprong haar keuze oefening netjes uit en behaalde
hiermee een bronzen plak. Bij de senior Heren deden Perry Alderden en
Chris Moerman mee. Chris haalde
32,20 punten en werd hiermee zevende. Perry Alderden wist een finale plaats te bemachtigen. In de finale ging zijn nieuwe keuze oefening
erg goed en haalde hij een moeilijkheid van 8,8 punten. Met deze prestatie haalde Perry een bronzen medaille.
Ilse Vergoossen

Aalsmeer - Op 27 december stond
The Beach Challenge op het programma in The Beach. Tijdens dit
unieke evenement kwamen de
beachvolleybal landenteams van
Nederland en België in Davis-Cup
verband tegen elkaar uit. Na zes
spannende wedstrijden trok team
België aan het langste eind en wist
The Beach Challenge te winnen met
4-2. Het team van België, begeleidt
door voormalig beachvolleybal en
zaalvolleybal kampioen, Jacky Kempenaers, trok tijdens de eerste wedstrijd het initiatief meteen naar zich
toe. De Belgische broertjes Deroey
wisten in een spannende 3 setter
(19-21, 21-16 en 17-19) te nipt te
winnen van het Nederlandse team
Mopman en van de Outenaar en
zette Nederland op een 1-0 achterstand. De tweede wedstrijd ging
tussen de Nederlanders Daalmeijer
en van de Sande en de Belgen Joosen - Melis. Tijdens gelijkopgaande strijd wisten de Nederlanders de
eerste set met 25-23 te winnen. De
Belgen kwamen in de tweede set
sterk terug en wisten met 17-21 deze set naar zich toe te trekken. Dit
betekende dat een derde set gespeeld moest worden om wedstrijd
te beslissen.
De Belgen namen al snel een voorsprong en leken deze derde set in
hun voordeel te beslissen. Op doorzettingsvermogen wisten Daalmeijer
en van de Sande echter de wedstrijd
om te kantelen en sloten de derde
set met 17-15 winnend af en trokken de stand in The Beach Challenge gelijk: 1-1. Tijdens de derde wedstrijd ging de strijd tussen het Nederlandse team van Maanen en Vismans tegen de Belgische broertjes
Jadot. Team Nederland ging voortvarend van start en wist met 2118 de eerste set te winnen. Net als
in de voorgaande wedstrijd, wisten
de Belgen zich terug te knokken in
de wedstrijd en wonnen de tweede set met 14-21. Wederom moest
een derde set de beslissing brengen. De Belgen zagen hun sterke spel beloond door met 15-11 de
set te winnen. In de Challenge kwamen de Belgen hiermee op een 2-1
voorsprong. Na een kort intermezzo met een optreden van de Nederlands kampioenen streetdance van de Buenting Girls, gevolgd
door een Zumba-Salsa demonstratie van de groep Cuba tonight op
het center court was het tijd voor de

vierde wedstrijd van de dag. Team
Mopman en van de Sande streedt
voor Nederland tegen de Belgische
broertjes Deroey. De eerste set werd
door het team van Nederland gewonnen met 21-19. De tweede set
werd met 21-13 door de Belgen gewonnen. Dat betekende dat ook
de vierde wedstrijd een derde set
kreeg. De broertjes Deroey namen
in deze derde set al snel het heft
in handen en zorgde met een score van 15-10 voor de overwinning.
Stand België– Nederland: 3-1. Met
een 3-1 achterstand was de vijfde
wedstrijd van cruciaal belang voor
de Nederlandse equipe. Deze wedstrijd moest door de Nederlanders
gewonnen wonnen om nog kans te
maken op de titel. Daalmeijer en van
de Outenaar (Ned) moesten het in
deze wedstrijd opnemen tegen het
ervaren Belgische team Joosen en
Melis. In twee zeer spannende sets
wisten Daalmeijer en van de Outenaar, met steun van het vele publiek
dat op het evenement was afgekomen, de wedstrijd met 21-19 en 2220 winnend af te sluiten.
Dit betekende dat Nederland met
een achterstand van 2-3 de finale in ging. Mocht Nederland deze
wedstrijd winnen en de stand gelijk
trekken tot 3-3, dan zou er een playoff gespeeld worden om de winnaar
van The Beach Challenge 2009 te
bepalen. In de spectaculaire finale,
waarin net als bij Davis-Cup wedstrijden een dubbelwedstrijd wordt
gespeeld, kwamen Nederland en
België met elk vier spelers op het
veld tegen elkaar uit. Met mooie
combinaties, emotie en kracht wist
het team van Nederland met 2119 de eerste set te winnen. Tijdens
de tweede set kwam de zaalvolleybal ervaring van de Belgen boven drijven en zij wisten het Nederlandse publiek tot bedaren te brengen door de tweede set met 21-13
te winnen. Ook in deze dubbelfinale
moest een derde set uitkomst brengen. Ondanks alle aanmoedigingen
van het publiek richting team Nederland, namen de Belgen al snel
een voorsprong in deze beslissende
set. Deze voorsprong gaven zij niet
meer uit handen en met een stand
van 15-6 wonnen de Belgen niet alleen deze wedstrijd, maar ook The
Beach Challenge van Nederland
met de eindstand 4-2.
The Beach kijkt terug op een zeer
geslaagd evenement.

Darten in het Dorpshuis

Bianca’s de verrassende
finalisten bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De laatste speelavond
van het jaar 2009 kende bij de dames twee verassende finalisten: Bianca Gootjes en Bianca Maarse. De
eerste ranglijst bij de dames dateert
van het seizoen 2002-2003. Bianca
Gootjes eindigde destijds als tweede en Bianca Maarse was slechts
een paar keer aanwezig en eindigde als achttiende. Bianca Gootjes
heeft drie toernooi overwinningen
op haar naam staan, allen behaald
in dat eerste seizoen. Bianca Maarse won haar eerste en enige speelavond overwinning in 2005. Dat
beide dames elkaar troffen op de
laatste speelavond van het seizoen
2009-2010 was een mooi sluitstuk
van een spannend seizoen bij de
dames. Bianca Brouwer won deze
finale, beide dames ontvingen bloemen van Barnhoorn Flowers. Het dames seizoen kenmerkt zich tot dusver door een aantal opvallende feiten. De kampioen van vorig seizoen
Monique Goeman won op de eerste
speelavond de E-ronde, maar laat de
ranking aan zich voorbij gaan. Het
is Vanessa Rösken die op kop gaat
met 40 punten. Met één speelavond
overwinning en twee verloren finales heeft zij de nodige punten behaald. Tilly Vissers won dit seizoen
nog géén speelavond, maar volgt
op slechts één punt. Op drie staat
Henny Taal met 30 punten, op vier
Nancy Kapiteit met 29 punten en op
vijf Bianca Los met 24 punten. Het
hoogste gemiddelde is voor Bianca
Los, zij was twee keer aanwezig en
won evenzoveel keer. De beste daBianca Gootjes en Bianca Maarse

me die regelmatig in het Dorpshuis
is te vinden is ongetwijfeld Floortje van Zanten. Zij bezet momenteel
de tweede plaats bij de heren. Danny Zorn staat overigens bij de heren
op eenzame hoogten. Met zijn vierde (!) speelavond overwinning profiteerde hij optimaal want Floortje
was afwezig. Wat kan er nu belangrijker zijn dan een avondje Poel’s
Eye? Floortje was aanwezig bij de
Zuiderduin Masters. Voor het eerst
live op televisie, natuurlijk een hele ervaring. Na een zenuwachtig begin liet Floortje met een aantal 180ers zien waartoe zij in staat is. Na
een spannende strijd was het Tricia Wright uit Engeland die Floortje de knock out bezorgde. Julie Gore (Wales) schreef het toernooi op
haar naam. Floortje wist wel vorige
week de open Grolsch in Den Ham
te winnen. In de finale van dit groot
internationaal toernooi versloeg zij
Ramona Wijnsma met ruime cijfers.
Bij de heren won Daryll Fitton, ook
gooide hij de eerste 9-darter na 9
jaar Zuiderduin Masters. De darters
van Poels’ Eye hebben afgelopen
week nog voor de buis gezeten en
zagen Phil Taylor zijn vijftiende wereldtitel binnenhalen. Bij de Poel’s
Eye gaat Danny Zorn met 94 punten
‘dik’ aan kop. De darters van Poel’s
Eye pakken vrijdag 8 januari de pijlen weer op. Heren én dames zijn
welkom, deelname kost 3,50 euro;
recreatief of competitief, mogelijkheden genoeg voor iedereen. De
inschrijving sluit om19.45 uur, minimum leeftijd 15 jaar.

Jaarvergadering IJsclub Oost
Aalsmeer - Vrijdag 8 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 vergadering zal Siem Kooy enige films vertonen en
vindt de traditionele gratis verloting plaats. Iedereen is van harte welkom.

Traktatie voor Tennisvereniging
Rijsenhout van Schipholfonds
Aalsmeer - Het Schipholfonds
schenkt in het vierde kwartaal van
2009 een bedrag van 165.713 euro aan instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel
of sportief gebied in de omgeving
van de luchthaven. In totaal zijn in
de bestuursvergadering van afgelopen 7 december 49 aanvragen met
een donatie gehonoreerd. De hoge donaties, van 2.500 euro en hoger, worden op donderdag 7 januari uitgereikt bij de brandweerkazernepost Sloten te Schiphol door
Marion Versluys en Anton Temme,
bestuursleden van het Schipholfonds. Verenigingen en instanties
uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn dit
keer buiten de ‘geldprijzen’ gebleven. Getrakteerd worden onder andere wel Tennisvereniging Rijsen-

hout, de Uithoornse Wieler Trainings
club, Roei- en Kanovereniging Michael de Ruyter uit Uithoorn en de
stichting Paardrijen Gehandicapten
in Amstelveen. Het Schipholfonds is
in 1994 op initiatief van de luchthaven opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van
Schiphol met de omgeving tot uiting
te brengen.
Het bestuur van het fonds kent vier
maal per jaar donaties toe aan algemeen nu beogende instellingen
zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van welzijn, cultuur of sport. Uitgebreide informatie staat op de website www.
schipholfonds.nl. Voor het indienen
van aanvragen voor donaties in het
eerste kwartaal van 2010 is de sluitingsdatum 1 februari.
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24e Zaalvoetbaltoernooi
om de Kudelstaart-trofee
Kudelstaart - Zaterdag 9 januari
organiseert F.C. Proosdij voor de 24e
keer het inmiddels traditionele zaalvoetbaltoernooi om de Kudelstaarttrofee. Het toernooi wordt ook dit
jaar weer gehouden in de Proosdijhal, de aanvangstijd is 13.00 uur en
de prijsuitreiking wordt om ongeveer
23.00 uur verwacht. Het belooft zoals vanouds weer een spannend en
sportief evenement te worden. Maar
liefst 14 zaalvoetbalteams (verdeeld
over 4 poules) hebben zich ingeschreven voor het toernooi. Onder
de deelnemers bevindt zich uiteraard ook de winnaar van vorig jaar
namelijk Joy-Bonita. Dit team mocht
vorig jaar, na een spannende finalewedstrijd tegen F.C. Mantel Makelaars, de fel begeerde Kudelstaart-

trofee van 2009 in ontvangst nemen.
Zal het team van Joy-Bonita er in
slagen de beker in eigen gelederen te houden? Zij kunnen in ieder
geval rekenen op geduchte tegenstand van: Victory, Alpha-kerk, Trots
van Aalsmeer, Garage Nieuwendijk
1 en 2, LEG-boys, F.C. Mantel Makelaars, C1000, Motorhuis Hoofddorp, Cama-kerk, Albert Heijn, Brotherhood en natuurlijk het organiserende F.C. Proosdij. Uit elke poule
zullen twee teams doorgaan naar de
volgende ronde. Deze kwartfinales
beginnen om 19.30 uur. Het team
dat in deze volgende ronde verliest
ligt er uit. Om 22.00 uur zal de wedstrijd om de derde en vierde plaats
starten, gevolgd door de finale wedstrijd.

Dolfijntherapie Harderwijk
In de 23 voorgaande toernooien
werd in totaal meer dan 100.000 euro ingezameld voor goede doelen,
onder andere voor M.S. patiënten,
Ons Tweede Thuis, Activiteitencentrum Aalsmeer, Rolstoelbasketbal
Vereniging Aalsmeer, gehandicapten en ouderen.
De opbrengst van het 22e en 23e
toernooi, waar zeer veel enthousiaste sponsors garant voor stonden,
werd ingezet om drie gehandicapte
kinderen, met de z.g. dolfijntherapie
in Harderwijk in aanraking te brengen. De voorbereiding om dit te realiseren heeft zeer veel tijd gekost,
en pas afgelopen december is de
therapie voor een drietal kinderen
(2 jongens en één meisje) uit onze
omgeving van start gegaan. Na een
uitgebreid intake-gesprek werd gestart met een sessie van 6 weken
therapie. Dolfijntherapie wordt wereldwijd door zowel medici, therapeuten en ouders erkend als een
welkome aanvulling op de behandeling van veel voorkomende ontwikkeling- en/of gedragsstoornissen bij kinderen.Op deze manier het
leven van een aantal gehandicapte
kinderen wat dragelijker maken was
het streven van F.C. Proosdij en de
vele sponsors die dit doel een warm
hart toe dragen.
Basketballen met burgemeester
Om 21.00 uur zal er nog wel als vanouds een interessante tussenwedstrijd plaatsvinden tussen prominenten en middenstanders van
Aalsmeer en Kudelstaart. Dat belooft natuurlijk weer een fantastisch
schouwspel te worden. De prominenten zullen tot het uiterste gaan
om het vloeiende spel van vorig jaar
vast te houden en opnieuw proberen de overwinning in de wacht te
slepen. Ook dit jaar kunnen zij weer
profiteren van hun sterspeler Pie-

ter Litjens. Het verheugt F.C. Proosdij dat ook de burgemeester bereid
is zijn medewerking aan het F.C.
Proosdij toernooi te verlenen.
Het team van Kudelstaart is er natuurlijk ook op gebrand om deze
streekderby te winnen en revanche
te nemen op de nederlaag van vorig
jaar. Toen gingen de prominenten
van Aalsmeer met een duidelijke zege van 10-6 terug naar de kleedkamer. Kortom de verwachtingen zijn
hooggespannen! De wedstrijd zal
geleid worden door de heer Thomas
van Basketbal Vereniging Aalsmeer.
De voorlopige selectie van het team
van Aalsmeer, met als captain Arie
de Vos bestaat uit de artsen Van
Kessel, Koster en De Vries, Jaap
Kranenburg van Mantel Makelaars,
Rob Langelaan van de zuivelzaak,
aannemer van Leeuwen, de heren
v.d. Zwaard en de Jong en natuurlijk
burgemeester Litjens. Voor het team
van Kudelstaart met als captain de
heer v.d. Aardweg komen aannemer
Huib van Arkel, dominee Rob Poesiat, Wim Braam, Klaas Jan Top, Richard Buskermolen (Eppo), Wil van
Lammeren en de heren Fokkema,
Kuipers en Stokkel uit. Het belooft
weer een sportief spektakel te worden waarbij het publiek volop kan
genieten van ongetwijfeld hilarische
staaltjes basketbal.
Na dit tussenoptreden zullen de finale wedstrijden gespeeld worden
om de eerste 4 plaatsen. Hier zal
uiteindelijk de winnaar van de fel
begeerde 24e Kudelstaart-trofee uit
voortkomen.
De prijsuitreiking zal om 23.00 uur
plaatsvinden in de kantine van de
Proosdijhal. Al met al belooft het ook
dit jaar weer een spectaculair gebeuren te worden waar spelers en
belangstellenden met volle teugen
van kunnen genieten. Voor eventuele inlichtingen kan men zich wenden tot Jan Wey, tel. 0297-323329.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 9 januari
R.K.A.V.
MEISJES.
RKAV MB.1 –SCW MB.1

Gezellig en geslaagd RKDES
kerstzaalvoetbaltoernooi
Kudelstaart - Zondag 20 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 tien 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 A2 speelden. De tribunes waren zeker bij
de jongere spelers/speelsters heel
goed bezet.
Het plezier straalde er van af in de
Proosdijhal. De jongens en meiden
van RKDES hadden de sneeuwpret
even een uurtje aan de kant geschoven om samen met hun teamgenoten een lekker potje te voetballen.
De kerstgedachte heerste ook in het
veld. Iedereen wilde graag winnen,
maar bleef sportief. De scheidsrechters hadden daarom een rustig dagje. Zoals elk jaar kregen de winnaars van elke poule een heerlijke
slagroomtaart. Wat opviel was dat
de mooiste club van Nederland, genaamd Ajax, zowel bij de groep van
de F4, F5 en F6, als bij de E-tjes en
de D3, D4 en de Md1 in de prijzen
viel. Kan toch geen toeval zijn? Andere winnaars waren Avatar, Baas,
de Ik weet het nietjes en Tafeltjedekje. Bij de D1, D2 en MC1 lieten
The Nerds zien dat ze niet alleen
kunnen computeren maar dus ook
een aardig balletje kunnen trappen.

Het scheidsrechterskorps bestaande uit Patrick Fortier, Thomas Harmse, Dylan van de Kar, Sven Boelsma,
Ivo Lentjes, Roy Endhoven, Maarten van Putten en Tijn Kraak, hebben allemaal fantastisch werk geleverd. Natuurlijk verdienen de mensen van de EHBO ook een bedankje voor hun hulp. De wedstrijdleiding bestond uit Joke Ubink, Peter Lentjes, Natasja van Loon, Eppo Buskermolen, Rob Kraan en Mirjam Bolland en deze heren en dames verdienen eveneens een groot
compliment voor de goede organisatie van het toernooi.
Maarten van Putten

Speelavond bij
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 14 januari organiseert buurtvereniging
De Oude Spoorbaan een klaverjasavond.
Zowel leden als liefhebbers zijn
van harte welkom in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a.
De aanvang is 19.30 uur. Wie weet
meer punten bijeen te klaverjassen dan de nummer een in december, Gerard Pouw met 6680 punten?
Op twee is Sjaan Bon geëindigd
met 6609 punten en op drie Tonnie
Konst met 6588 punten.

RKAV start 2e seizoenshelft
Aalsmeer - De winterstop zit er bijna op, dus spelen de mannen van
trainer Henry Egberts een tweetal
oefenwedstrijden.
Dinsdag 12 januari speelt RKAV
thuis tegen het eerste elftal van
MMO uit Hoogmade. Deze wedstrijd start om 20.00 uur. Aanstaande zondag 10 januari gaat RKAV het

Speelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op de laatste koppelspeelavond van 2009 bij buurtvereniging Oostend waren het G. Presser en T. Buwalda te sterk voor de
andere koppels, zij behaalden 5634
punten. Op twee zijn J. Alderden en

opnemen tegen het eerste elftal van
ROAC uit Rijpwetering, normaliter,
net als MMO, uitkomend in de 4e
klasse B van het district West 2. Deze wedstrijd begint zondag om 14.00
uur op het hoofdveld in de Beethovenlaan.
Publiek is ter aanmoediging uiteraard van harte welkom.

K. Joore geëindigd met 5130 punten
en op de derde plaats P. Schuit en K.
Kooijman met 4871 punten. De poedelprijs mochten de heren N. Bekkers en J. Tameris in ontvangst nemen met 3723 punten. De volgende
koppelspeelavond is op maandag
11 januari in gebouw het Middelpunt aan de Wilhelminastraat , de
aanvang is 20.00 uur precies en de
zaal gaat om 19.30 uur open

11.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B1 – Argon B2
14.30 u
J.A.United.C1 – Uitgeest C1
13.00 u
SCW C1 - J.A.United.C2
10.30 u
Pupillen
J.A.United.D1 – Purmersteijn D2
10.00 u
J.A.United.E1 – Toernooi Ouderkerk 11.00 u
J.A.United.E2 - Toernooi Ouderkerk 11.00 u
J.A.United.E3 - Toernooi Ouderkerk 11.00 u
J.A.United.E4 – Toernooi Ouderkerk 11.00 u
J.A.United.F1 – Toernooi Ouderkerk 11.00 u
J.A.United.F2 - Toernooi Ouderkerk 11.00 u
J.A.United.F3 - Toernooi Ouderkerk 11.00 u
SCW F1 – J.A.United.F5
9.00 u
SCW F2 - J.A.United.F6
9.00 u
J.A.United.F7 – SCW F3
9.00 u
J.A.United F8 – SCW F4
9.00 u

S.C.W.
Junioren
SCW A1 – NSV’46 A1
SCW B1 – Nicolaas Boys B1
SCW B2 – TAVV B1
SCW C1 – J.A.United C2

12.30 u
10.30 u
10.30 u
10.30 u

Pupillen
BSM D2 - SCW D1
Kagia D2 - SCW D2
SCW D3 – Kagia D3
Kagia E1 - SCW E1
SCW E2 – Kagia E2
SCW E3 – Kagia E3
SCW F1 – J.A.United F5
SCW F2 – J.A.United F6
J.A.United F7 - SCW F3
J.A.United F8 – SCW F4

10.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
RKAV MB.1 - SCW MB.1
Concordia MC.1 - SCW MC.1
BSM MD.1 - SCW MD.1
Concordia ME.1 - SCW ME.1

11.30 u
?
10.30 u
10.00 u

Zaterdag ZABO speelronde 9
Aalsmeer - Aankomende zaterdagavond 9 januari wordt de ZABO
zaalvoetbalcompetitie weer voortgezet. De competitie is inmiddels
aanbeland bij de negende speelronde van het seizoen en de wedstrijden vinden plaats in sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg. Het programma ziet er ditmaal als volgt uit:
om 18.35 uur DGL tegen LEMO. Om
19.20 uur Sportcafé de Midi’s tegen
LEMO-Gaat-Los.
Om 20.05 uur Amsec Beveiliging tegen De Jet Set BV. Om 20.50 uur Pil-

ler Sport tegen Mantel Makelaars
en om 21.35 uur tenslotte Accon tegen Schijf Grondboringen. Publiek is
van harte welkom en de toegang tot
de tribunes van de sportzaal is gratis bij de ZABO.

BeNeLiga handbal

Goed spel maar geen punten
voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De heren van FIQAS
Aalsmeer hebben zondag hun laatste internationale wedstrijd in de
Belgisch/Nederlandse BeNeLigacompetitie afgewerkt. Vooraf stond
voor de Aalsmeerders al niets meer
op het spel, want het behalen van
de laatste vier was al niet meer mogelijk. Die kans had tegenstander
Initia Hasselt theoretisch nog wel.
Het werd desondanks een spannende en voor het publiek aantrekkelijke wedstrijd, waarin FIQAS
Aalsmeer geruime tijd leidde. De
eerste tien minuten ging de strijd
nog gelijk op, 5-5, daarna liep FIQAS Aalsmeer, waar een aantal jonge spelers (Remco van Dam, Kevin
Hooijman en Remon Spaargaren)
een kans kreeg, uit naar een marge
van drie punten: 13-10 en even later
15-12. Vlak voor rust werd er even
wat minder scherp geschoten en de
Belgen profiteerden: 15-15. Maar
met een schitterende vlieger bepaalde Robin Boomhouwer de ruststand op 16-15 in Aalsmeers voordeel. Vlak na de pauze kwam Hasselt voor het eerst op voorsprong:
17-19, maar Frank Lübbert die Jeffrey Boomhouwer (die een toernooi
speelde met Oranje) verving in de
linkerhoek en een sterk schietende
Jimmy Castien bogen de stand weer
om: 20-19. In de fase die volgde vielen de doelpunten eerst om en om,
daarna lukte het FIQAS Aalsmeer
opnieuw om een gaatje te slaan van
drie punten: 26-23. De Belgen gaven echter niet op en slopen weer
dichterbij, via 27-25 naar 28-27 en
even later zelfs 28-28. Robin Boomhouwer produceerde zijn tweede
vlieger: 29-28, maar een keihard afstandsschot en een strafworp zette
Hasselt weer op voorsprong: 29-30.
En na ongelukkig balverlies zelfs op
29-31. Jimmy Castien zorgde voor
aansluiting: 30-31, maar in de laatste twee minuten hadden de Belgen
net iets meer geluk en zo werd het
een ietwat geflatteerde 30-33, waar
een gelijkspel de verhouding misschien beter had weergegeven. Trainer/coach Björn Budding kon echter wel tevreden zijn over het vertoonde spel van zijn ploeg.
Boomhouwer scoort
Afgelopen weekend speelde het
Nederlands herenteam in het Zwit-

serse Winterthur een oefentoernooi
ter voorbereiding op de belangrijke WK kwalificatiewedstrijden later deze maand in België. Voor dit
toernooi was ook FIQAS Aalsmeerspeler Jeffrey Boomhouwer geselecteerd en hij deed het goed. In de
wedstrijd tegen Zwitserland (dat het
toernooi uiteindelijk zou winnen)
werd Jeffrey topscorer en ook in de
andere duels scoorde hij regelmatig.
Boomhouwer is dan ook geselecteerd voor de kwalificatieduels (voor
het WK van 2011 in Zweden) tegen
Estland en België op 16 en 17 januari aanstaande. Ter voorbereiding
speelt Oranje op dinsdag 12 januari
nog een oefenwedstrijd in en tegen
Volendam, aanvang 20.00 uur.
Regiofinale voor heren 2
Het tweede herenteam van FIQAS
Aalsmeer heeft zich geplaatst voor
de regiofinale van het NHV bekertoernooi. Het treft daarin de ploeg
van DSS en speelt op dinsdag 19
januari uit in Heemskerk. Die wedstrijd, in sporthal de Waterakkers,
begint om 20.45 uur. De winnaar
gaat door naar de achtste finales,
waarin ook de ploegen uit de eredivisie – waaronder FIQAS Aalsmeer 1
– instromen.
Remco en Kevin succesvol
Het Nederlands Herenteam voor
handballers onder 19 jaar heeft tussen kerst en oud en nieuw deelgenomen aan een achtlandentoernooi in het Duitse Merzig. Van FIQAS Aalsmeer waren hiervoor Remco van Dam en Kevin Hooijman geselecteerd.
Oranje deed het prima en eindigde
het sterk bezette toernooi uiteindelijk als vierde. Na winst op Finland
en Tunesië en verlies van Duitsland stond Oranje in de halve finale tegenover Zwitserland. Het was
een pittige wedstrijd die uiteindelijk met 35-25 werd verloren, maar
zowel Remco als Kevind scoorden
twee keer.
In de wedstrijd om plaats 3 verloor Nederland uiteindelijk ook van
Slowakije, maar bondscoach Joop
Fiege was zeer te spreken over de
prestatie van zijn ploeg, die al twee
jaar samen traint maar nog niet eerder zoveel wedstrijdervaring in korte tijd kon opdoen.

Kom tafeltennissen bij TTV
Rijsenhout - Hebben de feestdagen zich zichtbaar afgezet op uw lichaam, heeft u het voornemen in
2010 meer te gaan bewegen, maar
mag dit alles niet te veel kosten
en dient het vooral gezellig te zijn?
Kom dan elke dinsdagavond tafeltennissen bij TTV Rijsenhout. Voor
het luttele bedrag van 15 euro kunt
u tot eind mei wekelijks een balletje slaan. Dit betekent nog geen euro per avond!
De meer ervaren leden zullen, als

de nieuwen dat willen, hen zoveel
mogelijk begeleiden en tips geven.
Wees er snel bij en geef u op via
clemrijs@zonnet.nl of bel met 0297343228. Dit aanbod geldt tot 15 januari. Er zijn er niet al te veel plaatsen beschikbaar, dus reageer snel.
Helaas kan de vereniging alleen volwassenen (vanaf 16 jaar) ontvangen. Er wordt op dinsdag getafeltennist in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat van 19.30 tot 23.30
uur.

Huidige stand: Sportcafé de Midi’s 8-21, Mantel Makelaars 8-15,
De Jet Set BV 8-15, DGL 8-15, Schijf
Grondboringen 8-13, Accon 8-12,
Piller Sport 8-11, Amsec Beveiliging 8-7, LEMO 8-6, LEMO-GaatLos 8-0.

Mega Zumba workout 16 januari

Fitness Aalsmeer viert feest!
Aalsmeer - Al 10 jaar is Fitness
Aalsmeer te vinden aan de Beethovenlaan in de Hornmeer. Wat begon als een heel klein clubje is uitgegroeid tot misschien wel de mooiste en gezelligste club van de regio.
Dat mag gevierd worden! Er zijn diverse acties en de hele maand januari wordt er van alles georganiseerd:
een knallend feest, diverse open dagen én speciale workouts staan op
stapel.
Zo is er een spinningmarathon op
zaterdag 16 januari van 9.15 tot
12.15 uur en een mega Zumba workout op zaterdag 23 januari van
15.00 tot 16.30 uur, met plaats voor
maar liefst 150 deelnemers! Deze
speciale workouts zijn voor iedereen
gratis toegankelijk. Reserveren kan
via telefoonnummer 0297 367555.
Zorg dat je er snel bij bent, want vol
is vol. Naast alle activiteiten rondom
de verjaardag van Fitness Aalsmeer
worden ook prijzen, kortingen en
gratis lessen cadeau gegeven. Zo
kan iedereen tot en met maart gratis
Zumba-lessen volgen op de vrijdagavond en zijn er aantrekkelijke kortingen voor nieuwe leden.
Ter afsluiting is er voor alle leden
een feest met live muziek en een loterij met mooie prijzen. Iedereen is
welkom op de zaterdagen 16, 23 en
30 januari om een kijkje te komen
nemen of lekker te komen sporten. De deuren staan van 9.00 tot
16.00 uur open en er is natuurlijk

een lekker bakje koffie voor iedere bezoeker. Op de website www.fitness-aalsmeer.nl is meer informatie te vinden over de club, het 10jarige bestaan en de aantrekkelijke kortingen.

Het kersttennistoernooi van Tennis2Tennis heeft 650 euro opgeleverd. Ieder
jaar wordt deze ‘winst’ overhandigd aan een goed doel, dit keer de Dierenbescherming Aalsmeer e.o.

Tennis2Tennis voor goed doel

Nanda en Hans winnaars
Antenna kerststoernooi
Bridgen Meander
Aalsmeer - Iedere dinsdagmiddag wordt er gebridged in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat. Zowel beginnende als ervaren klaverjassers zijn welkom. Voor
wie bridgeles heeft, zijn de middagen een goede manier om de vaardigheid te vergroten. De kosten bedragen 2 euro per middag en dit bedrag is inclusief een kop koffie. Voor
aanmelding en/of informatie kan
gebeld worden naar Meander, tel.
0297-323138.

Aalsmeer - Afgelopen zondag was
de prijsuitreiking voor de senioren
van het Antenna kersttennistoernooi. Ook werd een cheque overhandigd aan de directeur van de
dierenbescherming. Zaterdag was
er een tombola met daarbij leuke
prijzen met onder andere een clinic
van Dennis van Scheppingen. En de
opbrengst, gaat zoals ieder jaar, naar
een goed doel in Aalsmeer. Er werd
verteld door de directeur van de dierenbescherming, dat de opbrengst
al uitgegeven was aan benodigdheden voor de hondenschool, ze
zijn dus heel blij met de cheque ter

waarde van 650 euro. Het was weer
een geslaagd toernooi met prachtige wedstrijden, zowel voor de jeugd
als voor senioren.
De laatste finale partij was een
prachtige ‘pot’ tennis tussen Nanda
en Hans Reems en Angela van Westen en Jorg Veen, echt finale waardig. Om half 6 kwamen de winnaars
Nanda en Hans de baan af en kon
de prijsuitreiking beginnen. De organisatie was weer geheel in handen van de vrijwilligers van tennis2tennis. Natuurlijk is er aankomende zomer weer het bekende watertoren toernooi.
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Tekenatelier voor kinderen en
jongeren bij De Werkschuit

Aalsmeer - Voor kinderen in de
leeftijd van 6 tot en met 11 jaar verzorgt De Werkschuit de cursus tekenatelier. Het tekenatelier is bedoeld
voor kinderen die tekenen en/of
schilderen heel erg leuk vinden en
dit graag doen. Al spelenderwijs leren kinderen een aantal technieken,
afhankelijk van hun leeftijd (ontwikkelingsniveau). Bij het natekenen
van een bepaald voorwerp zal extra
aandacht worden besteed aan het
goed leren kijken. Maar iedereen
leert kleuren mengen aan de hand
van de drie basiskleuren (rood, geel
en blauw). Elke les begint met opwarmoefeningen. Vervolgens staat
tekenen of schilderen op het programma. Op grote of kleine vellen
papier kunnen fantasietekeningen
of schilderijen gemaakt worden van
bijvoorbeeld een lievelingsknuffel of
andere voorwerpen/onderwerpen.
Voor kinderen die niet kunnen kie-

zen, wordt aan het eind van elke les
gezamenlijk één of twee thema’s afgesproken voor de volgende keer.
Het materiaal dat gebruikt wordt is
van de Werkschuit: papier, potloden,
kleurpotloden, viltstiften, oliepastels, zachte pastels, waterverf, plakkaatverf, penselen en verf kwasten.
Wanneer je met andere materialen
wilt werken (bijvoorbeeld een schildersdoek), kun je deze op eigen
kosten, na overleg met de docent
(en je ouders), aanschaffen. Voor de
eerste les word je verzocht een object/voorwerp mee te nemen, wat
je graag wilt tekenen of schilderen.
De eerste les is op woensdag 3 februari van 15.30 tot 17.00 uur en docente is Jutta Atsma. De cursus bestaat uit tien lessen en kost 67 euro. Inlichtingenen en/of opgave via
www.gklein.org/wsa/ of telefonisch
bij Margot Tepas: 0297-340150 of
Ester Krenn: 0297-531326.

Handbalderby jeugd

Meiden RKdes C1 beginnen
het nieuwe jaar spetterend

Op zomerkamp met Omnia
Aalsmeer - Afgelopen zomer zijn
23 leden van SV Omnia 2000 met
leiding op zomerkamp geweest in
Beekbergen. Het was zo leuk dat
besloten om aanstaande zomer
weer een gym/danskamp te organiseren op het KNGU terrein te Beekbergen en wel van 8 tot en met 14
augustus. Wie kiest voor het gymkamp gaat elke dag twee uur gymmen en de deelnemers aan het
danskamp zijn elke dag twee uur op
de dansvloer te vinden. Per leeftijdsgroep wordt een ander programma
georganiseerd. Naast gym en dans
gaan de deelnemers allerlei leuke
spellen buiten beleven. En natuurlijk
is er ook een kampvuur, disco, leer
je een leuke dans en nog veel meer.
Slapen doen de deelnemers met

maximaal 10 kinderen in een tent. Er
wordt geprobeerd om vriendjes en
vriendinnetjes bij elkaar in te delen.
Maakt niet uit of je voor gym of dans
kiest. Op het terrein zijn een kantine, een amfitheater, een administratie met EHBO-ruimte en ziekenboeg, toilet- en douchegebouwen
aanwezig. De kampen zijn voor verschillende leeftijdsgroepen: Joka =
8-10 jaar. Tika = 10-12 jaar. Mika =
13-15 jaar en Ouka = 16-18 jaar. Wil
je meer weten over dit zomerkamp?
Neem dan een kijkje op www.zoka.nl
Aanmelden via SV Omnia 2000 kan
tot vrijdag 12 februari. Ook als je
geen lid bent, mag je mee. Lijkt het
je leuk om mee te gaan? Mail dan
naar zoka@svomnia.nl voor meer
informatie.

Knutselmiddag BindingBoven

Voorstelling over vriendschap
in Amstelveens Poppentheater

Amstelveen - Op zaterdag 9 en
zondag 10 januari brengt Theatergroep Plan D de voorstelling ‘Panama’ in het Amstelveens Poppentheater. Twee vrienden wonen gezellig
bij de rivier. Op een dag komt er een
pakje waar muziek uit komt. ‘Panama!’. Ze laten alles achter en gaan
naar het land van hun dromen. Onderweg ontmoeten ze allerlei vreemde types, worden ze geconfronteerd
met elkaars minder prettige kantjes
en komen ze erachter wat vriendschap precies betekent.

Panama, gemaakt door onder andere Andreas Denk (voorheen Hans
Hof Ensemble), is een beeldende,
swingende dansvoorstelling over
vriendschap en angst voor het onbekende voor iedereen vanaf 6 jaar.
Aanvang beide dagen 14.30 uur.
Toegangsprijs is 7 euro. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of
tot de dag voor de voorstelling via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

New Years Party in N201
Aalsmeer - Zaterdag 16 januari wordt een new years party georganiseerd in de N201 aan de Zwarteweg voor iedereen vanaf 13 jaar.
Iedereen wordt verwelkomd met
een lekker glaasje champagne, alcoholvrij natuurlijk. Er wordt tijdens
het feest sowieso geen alcohol geschonken.
Om binnen te komen heb je een
identiteitsbewijs nodig of een

schoolpas met een goede foto. De
aanvang is 20.30 uur en de toegang bedraagt 3 euro. Dj’s Dux en
Norman zullen deze avond alle hits
voorbij laten komen en natuurlijk is
er ook ruimte voor house, urban en
verzoeknummers. De data van alle
Basic Night avonden zijn ook terug
te vinden op hyves! Kijk op N-201.
hyves.nl of op de site van de N201:
www.n201.nl.

Aalsmeer - Op woensdag 13 januari wordt er bij de BindingBoven een
knutselmiddag georganiseerd. De
middag is bedoeld voor kinderen uit
groep 3 tot en met 8 van de basisschool. De middag is van 15.30 tot
17.30 uur.Voor deze activiteit wordt
een bijdrage van 2,50 euro gevraagd.
Opgeven hoeft niet. Voor meer informatie kan www.debinding.nl bekeken worden of bel naar Lenneke,
tel. 0297-326326. De BindingBoven
is te vinden in de Zijdstraat 53.

Wetenschapsclub
Nieuw bij de BindingBoven is de
WetenschapsClub. Een club voor
kinderen uit groep 6 tot en met 8
van de basisschool. In totaal gaat
het om vijf woensdagmiddagen, data: 13, 20, 27 januari en 3 en 10 februari. Kosten 25 euro voor 5 middagen. De middagen beginnen om
13.00 uur en eindigen om 15.00
uur. Er kunnen maximaal 10 kinderen meedoen. Opgeven kan via
lenneke@debinding.nl.

break-out van RKdes waar Sanne
en Britt eerst op de cirkel nog even
drie keer naar elkaar overspeelden
met een Fiqas verdedigster er tussen, om daarna een mooi doelpunt
te maken.
Het mooie handbal werd door het
publiek gewaardeerd. De eindstand
was 9-19 voor RKdes. Een mooi begin voor het nieuwe jaar voor de
meiden van RKdes. RKdes is nog
steeds op zoek naar nieuwe speelsters voor de handbalafdeling. Dus
ben je sportief en rond de 12 jaar?
Kom dan een keer meetrainen op de
woensdagmiddag vanaf 18.00 uur
in de Proosdijhal. Je kan natuurlijk ook even een kijkje nemen op de
website van Rkdes voor meer informatie: www.rkdes.handbal.nl.

Glitter and glamour disco
voor jeugd in ‘t Gilde
Kudelstaart - Vrijdag 8 januari is
het weer tijd voor een gezellig feestje! De Binding Zolder en Jeugdclub
’t Gilde organiseren dan weer een
swingende disco avond! Natuurlijk wil je dat niet missen. De disco heeft het thema glitter and glamour, dus trek iets feestelijks aan
en vergeet de glitters niet! De disco is bij ’t Gilde aan de Graaf Willemlaan 3 (ingang proosdijstraat) en
start om 18.30 uur voor de groepen

1 tot en met 5 en om 20.00 uur zijn
de groepen 6 tot en met 8 van harte welkom! Het feest gaat door tot
22.00 uur. De entree voor de disco is 1 euro behalve voor de leden van groep 4 en 5 van ‘t Gilde.
Zij hebben de avond club en mogen daarom gratis naar binnen!
Voor meer informatie kan gekeken
worden op www.debinding.nl of
mail naar manon@debinding.nl of
info@jeugdclubgilde.nl.

Kinderopvang van C1000
prima en gezellig verlopen
Aalsmeer - C1000 Koster zorgde
op woensdag 23 en donderdag 24
december voor kinderopvang in de
gymzaal aan de Jac. P. Thijsselaan.
Een mooie oplossing voor de ouders
die hun kerstboodschappen nog bij
elkaar moesten zoeken en dit rustig konden doen terwijl de kinderen
zich vermaakten in de gymzaal. Allerlei Disney figuren waren aanwezig, zoals Tinkerbell, Sneeuwwitje,
Ariël de kleine zeemeermin, Katrien
Duck, Pluto en natuurlijk Mickey en
Minnie Mouse. De kinderen konden
kerstballen en kerststukjes maken,
kleuren, film kijken, spelletjes doen
en ook nog op de foto met één van
hun favoriete Disney figuren. De supermarkt aan de Ophelialaan nam
de opvang natuurlijk wel serieus. Zo
waren er gedurende deze twee da-

gen ook EHBO’ers aanwezig van de
afdeling Aalsmeer. Alles verliep uiteindelijk zonder problemen en ook
de limonade en het snoepje werden
door de kinderen gewaardeerd. Wie
geluk had kon de Disney karakters
ook nog in de drukke Ophelialaan
tegenkomen waar men aan het flyeren was. Uiteindelijk zijn over deze
twee dagen toch nog zo’n zeventig
kinderen afgekomen op de opvang
met activiteiten. De kinderen hebben, gezien alle vrolijke gezichten,
een geweldige tijd beleefd. Niet alleen de kinderen hebben overigens
veel plezier gehad, ook de aanwezige medewerkers van C1000 hebben
van deze geweldige ervaring genoten. Volgens supermarktondernemer Kees Jan Koster is de actie zeker voor herhaling vatbaar.

Zondag ringsteken voor de jeugd

Aalsmeerse winnaars bij
spelregeltest handbal
Aalsmeer - - Een paar weken geleden werd, in samenwerking met het NHV,
bij FIQAS Aalsmeer een vaardigheidstest voor C- en D-jeugd gehouden,
waaraan ook handballertjes van andere verenigingen uit de regio deelnamen. En de jonge Aalsmeerse spelers deden het prima, want bij zowel de
C- als de D-jeugd eindigde een handballer/ster van FIQAS Aalsmeer als eerste. De uitslag: C-jeugd: 1. Demi – FIQAS Aalsmeer, 2. Jami – KDO en 3.
Djilly – Najaden. D jeugd: 1. Don – FIQAS Aalsmeer, 2. Kely – KDO en 3.
Mathijs – Lotus.

Handbal jeugd

IJsbaan Mr. Takkade open!
Aalsmeer - IJs en weder dienende opent ijsclub Aalsmeer-Oost dit
weekeinde de ijsbaan aan de Mr.
Jac. Takkade. De baan is verlicht en
uiteraard wordt een koek en zopietent ingericht voor (warme) versnaperingen. Aanstaande zondag 10 januari wordt voor de jeugd een wedstrijd ringsteken georganiseerd.
De aanvang is 14.00 uur, inschrijven kan vanaf 13.30 uur op de baan.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
stond de handbal streek derby wedstrijd meiden RKdes C1 tegen Fiqas
Aalsmeer C1 op het programma.
De meiden van Des hadden er zin
in en stonden al snel met 4-0 voor.
De verdediging van Fiqas Aalsmeer
bood RKdes alle mogelijkheden om
met mooie wisseltjes, schitterende
doelpunten te maken .Gelukkig voor
Fiqas had RKdes 1 probleem met de
doelpalen, want deze werden regelmatig geraakt.
Na rust liep RKdes nog meer uit. Er
werd snel en technisch handbal gespeeld. Fiqas wist af en toe niet waar
ze naar toe moesten om de bal tegen te kunnen houden. De meiden
van RKdes hadden er vertrouwen
in. Dit was dan ook te zien na een

Jongens B1 FIQAS tweede
bij toernooi E&O

Zoals het er nu uitziet, blijft koning
winter nog wel enige tijd in Nederland. De ijsclub nodigt schooljeugd
uit om woensdag 13 januari mee te
komen doen aan diverse wedstrijdjes op de baan vanaf 13.30 uur.
En als het ijs blijft, volgen meer
activiteiten. Deze zullen in de Meerbode van volgende week vermeld
worden. Voor verdere informatie:
0297-325635.

Binding Oost weer open
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 5 januari organiseert Binding Oost weer
leuke dingen voor tieners. Striptekenen, een vogelplank timmeren,
film kijken en game-middag staan
op het programma. Op de site van
de Binding www.debinding.nl is te
vinden op welke dagen de Binding
open is en wat er te doen is. Kinderen van 10 jaar tot en met 14 jaar

mogen langs komen op Binding
Oost. Op dinsdag en woensdag is
er altijd inloop van 15.15 tot 17.30
uur en de inloop is gratis. Waarom
zou je komen? Het is altijd gezellig
en je ontmoet nieuwe kinderen of
je ziet bekenden uit je buurt! Heb
je vragen, dan kun je mailen met
eveline@debinding.nl of bellen met
06-13989285.

Aalsmeer - Na veel oliebollen en
twee weken rust, moesten de jongens van de B1 van FIQAS Aalsmeer
weer aan de bak. Om 8.00 uur vertrokken ze afgelopen zondag met
vier auto’s naar het E&O toernooi
Emmen. In Overijssel was het een
stuk kouder (-9 graden) en lag er
veel sneeuw (30 centimeter). De
jongens zaten in een poule met nog
vier andere teams. Het waren wedstrijden van 30 minuten, zonder een
rust. Helaas waren Remco en Michel geblesseerd en was Nils nog
met vakantie. Niels uit de B2 wilde
graag invallen en dat betekende dat
de B1 alleen één extra keeper op de
bank had en geen wissels. De eerste wedstrijd werd tegen Unitas gespeeld. De jongens werkten hard,
maar moesten wel weer erg wennen. Er werd bijvoorbeeld deze wedstrijd 9 keer (!) op de paal gegooid,
maar ook gewonnen met 16-13! Na
deze wedstrijd hadden ze even een
pauze en konden zich klaarmaken
voor de wedstrijd tegen Achilles. Tegen deze jongens konden de verschillende systeempjes goed geoefend worden. Ook werd er ste-

vig verdedigd. De opbouwer van
Achilles maakte er een potje van en
kreeg na één waarschuwing, direct
rood. De wedstrijd werd makkelijk
gewonnen: 20-7. Rond de klok van
enen werd er om een breakout-bokaal gespeeld. FIQAS Aalsmeer won
de halve finale van Nordhorn, maar
ging onderuit tegen E&O en werd zo
tweede. Hierna moest de B1 nog tegen de Duitse club, Nordhorn. Fysiek waren ze sterk, maar qua systemen konden ze nog een hoop van
de Aalsmeerse jongens leren.
Er werd ook wel ontzettend goed
verdedigd en ze kwamen er niet
goed door. De wedstrijd werd winnend afgesloten: 22-13. Omdat ook
E&O alles hadden gewonnen, werd
de laatste wedstrijd een soort finale.
E&O had veel tweede jaars B-spelers rondlopen, een prima keeper
en ook verdedigend waren ze erg
sterk. Bij de jongens van Aalsmeer
begon de vermoeidheid een grote
rol te spelen. Helaas verloren ze deze partij met drie punten verschil;
eindstand 19-16 en zo werd de B1
dus tweede op dit toernooi, een prima prestatie.

