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Volgende week verkoopdag

Speel-o-theek sluit voorgoed
Aalsmeer - De Speel-o-theek gaat
voorgoed sluiten. Door het steeds
teruglopende ledental heeft het volgens de medewerkers en vrijwilligers geen zin meer om verder te
gaan. Om alle spullen die gehuurd
kunnen worden een vast plekje te
geven bij derden, wordt een grote
verkoopdag gehouden. Al het speelgoed, zowel voor binnen als buiten,
spelletjes, puzzels en verkleedkleren gaan de verkoop aan. “Alles
moet weg”, aldus de medewerkers

en vrijwilligers. De verkoop wordt
volgende week zaterdag 19 januari gehouden in de speel-o-theek in
de Jac. P. Thijsselaan. De aanvang
is 14.00 uur.
Interesse? Bij de speel-o-theek zien
ze u/jou graag komen. Het speelgoed krijgt een tweede kans en,
misschien wel belangrijker, een
goed doel kan gesteund worden.
De opbrengst gaat namelijk volledig
naar een goed doel. Noteren in de
agenda voor volgende week dus!

Jeugdplan moet jongerenproblematiek oplossen

Wijkraad is het helemaal zat!
Aalsmeer - De wijkraad AalsmeerOost heeft besloten om de geplande wijknieuws krant nog niet te laten verschijnen omdat het bestuur
eerst een gesprek wil aanknopen
met vertegenwoordigers van de gemeente Aalsmeer. De wijkraad is
het helemaal zat na de ongeregeldheden die zijn gepleegd in het Oosteinde tijdens de viering van oud
naar nieuw. Op maandag 14 januari aanstaande vindt in buurthuis Het
Middelpunt in de Wilhelminastraat

55 vanaf 19.00 uur een openbare
bijeenkomst plaats voor alle bewoners van Oosteinde, waarin geprobeerd zal worden om in samenwerking met de gemeente tot een oplossing te komen over de jongerenproblematiek. De wijkraad wil, dat
de gemeente en Stichting Cardanus op zeer korte termijn met het
bestuur om tafel gaan zitten om te
praten over een jeugdplan.
Mocht dit gesprek niet tot een goed
uitgewerkt plan leiden, dat zal het

bestuur van de wijkraad AalsmeerOost zich gaan beraden over de toekomst.
Gehoopt wordt dat vele bewoners
van Oosteinde de weg naar het
Middelpunt op maandag 14 januari zullen weten te vinden om mee
te praten en getracht wordt ook de
burgemeester, de verantwoordelijke
wethouder, de wijkteamchef van de
politie Amsterdam-Amstelland en
een vertegenwoordiger van Cardanus aanwezig te laten zijn.

Teveel alcohol!
Aalsmeer - Op zondag 6 januari
rond half negen in de avond is een
38-jarige automobilist uit Aalsmeer
betrapt op rijden onder invloed van
alcohol. In de Marktstraat is de bestuurder door de politie tot stoppen
gemaand. Er werd alcohol geroken.
Voor een ademanalysetest moest de
Aalsmeerder mee naar het politiebureau. Het apparaat stokte bij 335
Ugl. ofwel 0,75 promille. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Vrijdag kerstbomenverbranding!

Brandweer ontsteekt vuur
voor Kinderen Kankervrij
Aalsmeer - Elk jaar is het weer een
feest voor de Aalsmeerse kinderen tijdens de kerstbomen verbranding. Ze genieten van het ritje in de
brandweer wagens. Je ziet ze glunderen als de sirene en de zwaaillampen aan gaan. Ook zie je de vonkels in hun ogen als ze bij het grote kerstbomenvuur staan. Niet alle
Aalsmeerse kinderen kunnen aanwezig zijn. Ze moeten al hun kracht
gebruiken om te winnen van de slopende ziekte kanker. De Aalsmeerse brandweermannen en vrouwen,
willen stichting KiKa in het licht zetten! Tijdens de kerstbomenverbranding aanstaande vrijdag 11 januari,
gaan de spuitgasten warme chocomel voor de kinderen en glühwein
voor de ouders verkopen, de gehele
opbrengst zal naar de stichting KiKa gaat. KiKa is een sitichting die
zich als doel heeft gesteld om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor het onderzoek naar kinderkanker. Sichting KiKa wil bereiken dat er geen kind meer hoeft te
overlijden aan kanker en dat er een
kindvriendelijke, dus minder pijnlijke behandelmethode wordt ontwik-

keld voor de behandeling van kinderen met kanker. Er zal ook een
standje zijn van de stichting KiKa,
waar informatie gegeven wordt over
alles wat KiKa doet voor de kinderen met kanker. Hier wordt tevens
ook de welbekende heerlijk zachte
KiKabeer verkocht. “Dus laat tijdens
de kerstbomenverbranding uw hart
spreken! Drink lekker een beker
warme chocomel of een glühweintje
voor het warme gevoel van binnen.
Zo kunnen we er samen aan meewerken, dat over 20 jaar onze kinderen en kleinkinderen niet meer
hoeven te overlijden aan kanker.
Maar we ze kunnen genezen met
gerichte kindvriendelijke behandelingsmethoden”, aldus de Aalsmeerse brandweerlieden. Voor meer informatie over wat de stichting KiKa
allemaal doet en wil bereiken kijk
even op www.kika.nl. Kom dus voor
een ritje in de brandweerauto en laat
je lekker opwarmen bij het kerstbomenvuur onder het genot van een
lekker drankje, aanstaande vrijdag
11 januari vanaf 19.00 op het surfeiland nabij de watertoren en steun
de strijd tegen KinderKanker!

Nu 10% korting op de gehele
serie “Aalsmeerder”

Aalsmeer - Op het terrein van de
bloemenveiling aan de Legmeerdijk
heeft op vrijdag 4 januari rond half
twee in de middag een aanrijding
met letsel plaatsgevonden. Een 64jarige man uit Gistel stak over na het
passeren van een vrachtwagen. De
achter deze truck rijdende vrachtwagen zag hij over het hoofd. Onzacht kwam de 64-jarige in aanraking met de truck. De man is met
een hoofdwond vervoerd naar het
ziekenhuis. Na behandeling mocht
hij weer naar huis.

Kentekenplaten
kloppen niet
Volop gesjouwd met kerstbomen werd er gisteren 9 januari. Iedere ingeleverde boom levert 50 eurocent op en dat is toch mooi verdiend. Alle ingezamelde
bomen worden vervoerd naar het surfeiland waar vrijdag onder leiding van de
brandweer weer de traditonele kerstbomenverbranding is.

KRUIDIG, GEURIGE THEE MET
SPECERIJEN, ROZENBOTTEL,
ROZENBLAADJES EN EEN
KLEIN SCHEUTJE RUMMMMMM

Ophelialaan 106 1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

Arnolda’s Datingbuffet
Baambrugse Zuwe 200 • Vinkeveen

Iedere vrijdag en zaterdag v.a. 21.00 uur/
zondag v.a. 14.00 uur
GRATIS ENTREE

0297-291201 • www.visserslust.nl

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Verwarming
Koeling
Ventilatie

Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl
Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za
09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Aalsmeer - In de nacht van maandag op dinsdag omstreeks drie uur
vertrok voor de zoveelste keer een
nieuwbouw jacht van Scheepswerf
De Vries naar Rotterdam voor een
proefvaart, om daarna overgedragen te worden aan de Russische eigenaar. Het prachtig gelijnde schip
draagt de naam De Predator en zou
al op zondagnacht vertrekken. Echter door de stormachtige wind werd
dit uitgesteld, aangezien de Preda-

Voetganger naar
ziekenhuis

WINTERTHEE 2008
SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

Hollands glorie in Aalsmeer

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

Aalsmeer - Op maandag 7 januari
om negen uur in de ochtend heeft
de politie een verkeerscontrole gehouden op de Legmeerdijk, Onder
anderen werd een 24-jarige man uit
Rijnsaterwoude gevraagd zijn auto
aan de kant te zetten. Uit controle
bleek dat de Poolse kentekenplaten
niet bij de auto, een Daihatsu hoorden, maar bij een Volkswagen. De
24-jarige heeft de fraude bekend en
afstand gedaan van zijn voertuig.

tor bij vele bruggen maar enkele
centimeters ruimte overhad. Deze
sleep uitgevoerd door twee schepen, een duw- en een sleepboot,
van Van der Wees Watertransporten
is prima verlopen. De Predator arriveerde in de middag vlekkeloos in
Rotterdam. Het leuke en bijzondere van de sleep was dat de Predator
en de sleepboten het gehele traject
achteruit gevaren hebben.
Tekst en foto: Jan Weij.

Getuigen
van ruzie
gezocht!
Kudelstaart - Op zaterdag 22
december zijn tussen twaalf
uur en half drie in de middag
klappen gevallen op het ijs
van de sloot in de Schweitzerstraat. Drie jongeren van rond
de zestien jaar zouden stenen
en stokken op het ijs gegooid
hebben en hard staan springen op de ijslaag. Eén persoon heeft zich boos gemaakt
over het gedrag van de jongeren en er schijnt geslagen
te zijn. De politie wil in dezen een helder beeld krijgen
en zoekt daarom getuigen of
betrokkenen. Bellen hiervoor
kan naar 0900-8844.

Koplamp weg!
Kudelstaart - In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 januari is vanaf een in de Darwinstraat geparkeerde auto een koplamp gestolen.

%
Nu nog extra
korting op vele
reeds afgeprijsde
artikelen bij
Blok mode

Amstelplein 19, Uithoorn T 0297 - 561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert T 020 - 6462656
www.blokmode.nl info@blokmode.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

Ouderensoos
bij Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 17 januari wordt er gespeeld in buurthuis ’t
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Het klaverjassen en rummicuppen
start om 14.00 uur, de zaal is open
vanaf 13.30 uur. Het klaverjassen
op 3 januari is gewonnen door de
heer M. Tulp met 5495 punten. Op

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
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

hulpDIENsTEN

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma.
t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren: 023-5626136.
Spoedgevallen en gevonden honden: 0654363000.
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- -Schoolstraat in Aalsmeer, een lapjes kat met rood- zwart en
veel wit. Hij heeft een witte buik met een zwart vlekje en heet
Cato.
- Julianalaan in Aalsmeer, een gecastreerde zwart/witte kater
met witte sokjes –een witte bef en een wit vlekje op de neus.
Hij heet Boets, en wordt vermist sinds vijftien december.
- Karperstraat in Aalsmeer (West), een ongecastreerde rood/
witte kater. Hij heet ‘Pebbles, heeft witte vlekjes op de rug, en
een wit vlak dat loopt van de achterpoot naar omhoog.
- IJsvogelstraat in Aalsmeer, een kleine witte kater. Hij mist een
hoektand, en heet Cismo.

Gevonden:
- -Koeteburg in Rijsenhout, een gecastreerde rood/witte kater
met een wit driehoekje bij de neus, en een sneetje in een oor.
- Begoniastraat in Aalsmeer. Hier zit een cyperse poes/kater in
een tuin. Wie mist zijn/haar beestje?
- Legmeerdijk, een grijs-zwart/witte kater. Hij heeft een witte
bef.
- Begoniastraat in Aalsmeer, een zwarte, wat oudere kater met
witte sokjes voor, witte laarsjes achter en wat wit op de neus
en onderbuik.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, tegenover de school, een
zwart-witte poes

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

plaats twee is mevrouw R. Tulp geëindigd met 5357 punten, op drie de
heer R. Buskermolen met 5301, op
vier de heer C. Roubos met 5119 en
op vijf mevrouw L. Agtersloot met
5053 punten. De poedelprijs was
voor mevrouw van der Sluis. Bij het
rummicppen behaalde mevrouw J.
de Vries de hoogste eer, op nummer
twee eindigde mevrouw M. Roubos.
De poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw W. Speelman.

met Kerkkoor Rijk Rijsenhout, ditmaal in Rijsenhout. Verder eerste
Paasdag in Bloemendaal, met opnames voor de radio, eerste Pinksterdag optreden in Sassenheim en 15
april thuis in zorgcentrum Aelsmeer
en Rozenholm. Het Interkerkelijk
Koor Aalsmeer zoekt overigens nog
versterking. Vooral bassen zijn welkom. Voor informatie kan contact
opgenomen worden met mevrouw
D. Bonhof-v. Dijk, telefoon 0297327160.

dorp. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort, tel. 0238908360. Het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort is een uniek samenwerkingsverband tussen diverse
zorginstellingen in de regio’s Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland. U kunt er terecht voor gerichte
achtergrondinformatie over gezondheid, ziekte en het totale zorgaanbod. Meer informatie vindt u op
www.spaarnepoort.info

KERKDIENSTEN
Zondag 13 januari
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Zondag 10u. themadienst, Er gaat niets boven liefde,
vg. Arno Post. Crèche, peuternevendienst en kinderkerk.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. genezingsdienst. Spreker Arjen Ravesloot. Crèche voor de
kleinsten en zondagsschool voor
oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. ds. A. Jansen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Zondag 10u. dienst, ds.
Gabe Hoekema. Extra collecte voor
Jeannette Noël huis. Oppas voor allerkleinsten en zondagsschool.

lang van goede relaties tussendoor.
De opa’s en oma’s in het stuk probeerden één voor één de hoofdrol
voor zich op te eisen met geweldige vertolkingen van uitgesproken
types als de heer en mevrouw den
Doper, rock and roll Jannes en mystieke Elisabeth.
Maar niemand kreeg het alleenrecht
op de hoofdrol, iedereen kwam tot
zijn of haar recht. De vader en moeder, het lesbische stel, de pizzakoerier die verliefd wordt op de dochter, het zoontje die op zoek is naar
Flappie, de dominee en tot slot de
studentenclub die feest blijft vieren,
ieder deelde in de mallee en uiteindelijk ook de vreugde van wat relaties kunnen bieden. En daar tussendoor wist Jesse Engel de boel
steeds weer zodanig te plooien en
vooral in een zodanig daglicht te
stellen dat het goed werd. Het is
maar hoe je het bekijkt. De Binding
Kerstviering is intussen dusdanig
bekend geworden dat één voorstelling niet meer voldoet. Op zondagmiddag voor de Kerst is met name
voor familie en bekenden een eerste
sessie opgevoerd. Op Kerstavond is
het stuk vooral voor de jongeren bedoeld, om op die manier toch met
een tot nadenken aanzettend stuk
de Kerstdagen in te gaan. Voor de
Binding zelf is het vooral de samenwerking in een groet groep met jong
en oud, het proces om geheel zelfstandig tot een dergelijke productie
te komen en het plezier dat eraan
beleefd wordt voldoende reden om
ook volgend jaar weer met veel enthousiasme hiermee aan de slag te
gaan.
Leo Bakker.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vr. 10u. euch. viering met vg. L. Seeboldt in zorgcentrum Aelsmeer. Zat.
17u. in Kloosterhof woordcommunieviering, vg. N. Kuiper. Zondag
10.30u. in Karmelkerk euch.viering
vg L. Seeboldt.
Rijsenhout: Geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag. 10u. ds Vrijhof. Oppas en
nevendienst.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. N.J.M.
Goedhart, Spijkenisse.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 10u. en 16.30u.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst, vg. ds. Tim
Vreugdenhil.

Hervormde Gemeente Zuid en
Geref. Kerk Aalsmeer
Diensten in Triumphatorkerk, Ophelialaan of Zuiderkerk in Hortensialaan. Zondag 10u. dienst in Zuiderkerk, ds. T.H.P. Prins.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Aalsmeer - Op de traditionele Binding kerstviering op Kerstavond
werden weer heel wat relaties die
in het slop geraakt waren opnieuw
verbonden. Al vele jaren biedt de
Binding op Kerstavond een schouwspel door en voor jongeren aan, dat
op een eigentijdse wijze de thematiek rond Kerstmis probeert te verbeelden. Dit jaar stonden relaties
centraal en wat daar allemaal mee
mis of juist ook goed kan gaan. De
titel van het door de jongeren zelf
geschreven toneelstuk was dan ook
“Het relatiegeschenk”. De voorstelling ging over familieproblemen die
er niet echt toe doen of eigenlijk
misschien niet eens bestaan maar
die een o zo grote invloed op het
welzijn van mensen hebben. De oplossingen zijn soms dichterbij dan
je denkt en komen soms uit onverwachte hoek, het is ook maar net
hoe je het bekijkt.
Ook dit jaar was door de Binding de
kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente voor de gelegenheid omgebouwd tot een heus theater, met een
prachtig decor en fraaie belichting.
En op het toneel ontvouwde zich
een heus spektakel dat het midden
hield tussen een toneelstuk, een
musical en een kerststuk. Een doorsnee gezin zag hun wintersport door
een ongeval in rook opgaan en bleef
‘lekker’ thuis. Maar familie, vrienden
en rondhossende studenten zorgden ervoor dat het geheel anders
liep dan verwacht. Stereotype ouders stelden thema’s als homofilie,
dogmatiek, mystiek en overspel op
ludieke wijze aan de orde. Jongeren dansten daar enerzijds met ‘bier
en tieten’ en anderzijds met veel gevoel voor verhoudingen en het be-

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst. Eerste dienst op 27 januari 16u.

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. eucharistieviering,
vg. H. Post mmv dames- en herenkoor.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Zondag diensten 10u. en 18.30u. ds.
A. van Vuuren.

Binding kerstviering
verbindt mensen!

Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. P. v.d.
Lugt uit Naaldwijk.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Zondag 10u. dienst, dhr. Rob
Hondsmerk en 18.30u. 10R-dienst.
Oost:. Zondag 10u. dienst, ds. C.G.
Graafland. Organist J. Terlouw.

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

Inloopuur Spaarne Multiple Sclerose
Aalsmeer - De Multiple Sclerose Vereniging Nederland (MSVN)
verzorgt op ieder derde donderdag
van de maand een inloopuur in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. De
vereniging biedt waardevolle steun
en informatie aan lotgenoten. Op
donderdag 17 januari zijn tussen
10.00 en 11.30 uur twee leden van
de vereniging aanwezig om mensen
met MS, hun naasten en andere belangstellenden persoonlijk te woord
te staan. Zij zijn voor u bereikbaar
in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de centrale hal van het
Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofd-

Is uw huisdier
zoek?

Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670
Stichting “De Buffer”
Belangenbehartiging Uitkeringsgerechtigden Aalsmeer,
tel. 0297-345332 (voicemail).
U wordt binnen 2 werkdagen
teruggebeld voor het maken
van een afspraak.

Interkerkelijk Koor Aalsmeer
start repetities
Aalsmeer - De repetities van het Interkelijk Koor Aalsmeer op 8 januari
weer gestart in de Zuiderkerk. Zoals vanouds wordt er elke dinsdagavond van 20. 00 tot 22.00 uur gerepeteerd onder leiding van dirigent
André Keessen. Ook 2008 brengt
weer leuke optredens voor het koor.
Zo laat het Interkerkelijk koor op
12 februari van zich horen in verzorgingshuis Horizon te Hoofddorp,
wordt op zaterdag 15 maart, net als
in 2007, een passiedienst gehouden

,						
						
						

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag diensten 10u. ds. D.J.A.
Brink en 16.30u. student G. de Groot
uit Groenekan.

Begra Bijbelstudie
Maandag 14 januari 20u. ds. Steve
van Deventer in Heliomare, Zwarteweg.
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.

Hartezorg Spaarne
Hoofddorp - Hartezorg, vereniging
van hartpatiënten regio Amsterdam organiseert op iedere derde
maandag van de maand een inloopspreekuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Op maandag 21 januari is er tussen 10.30 en 11.30 uur
een ervaringsdeskundige van Hartezorg aanwezig. De ervaringsdeskundige is voor u bereikbaar in het
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort
in de centrale hal van het Spaarne
Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Voor
nadere informatie kunt u contact
opnemen via tel. 023- 8908360 of
kijk op www.spaarnepoort.info.

Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen

Week van
Gebed 2008

Aalsmeer - Ook in 2008 nemen
verschillende kerkelijke gemeenten
in de omgeving deel aan de Week
van Gebed. Deze gebedsweek, een
initiatief van de Evangelische Alliantie, begint op zondag 20 januari,
na de Nationale Gebedsdag op de
19e en eindigt tegelijk op zaterdag
26 januari.
De Nationale Gebedsdag wordt op
twaalf plaatsen in het land gehouden. Voor deze regio vindt deze gebedsdag plaats in het gebouw van
de Shelter aan de Eksterlaan 1 in
Haarlem. Aanvang 10.30 uur. Aan
de hand van het thema ‘Bidden met
open handen’ wordt uiting gegeven
om de handen uit te strekken naar
God in gebed, lofprijzing en aanbidding.
Net als in 2007 zullen kerken/gemeenten in dezee omgeving samen optrekken voor het gezamenlijk gebed. Tijdens de Week van Gebed zetten de volgende kerken hun
deuren open voor gebed (aanvang
19.30 uur, slot rond 21.30 uur).
Zondag 20 januari: Dorpskerk, Kanaalstraat; maandag 21 januari: Levend Evangelie Gemeente, Boeing
Avenue 121 te Schiphol-Rijk; dinsdag 22 januari: De Meerkerk, locatie IJweg 1100, Hoofddorp; woensdag 23 januari: Oosterkerk, Oosteinderweg 273; donderdag 24 januari:
SOW Gemeente De Spil, Spilstraat
5, Kudelstaart (gezamenlijk met Alphakerk Amstelland, Kudelstaart)
en vrijdag 25 januari: Aalsmeerse
CAMA Gemeente, Poelweg 52-56,
De Kwakel (gebouw Tupla). De EA
ondersteunt de gebedsweek met
gebedsmaterialen die een handvat
vormen om persoonlijk, in het gezin of als groep in overdenking en
gebed met het thema aan de slag
te gaan. Tijdens de Week van Gebed zullen de deelnemende kerken
’s avonds haar deuren open zetten
voor gezamenlijk gebed. Elke avond
wordt er steeds op een andere locatie in Aalsmeer en Hoofddorp samengekomen. Voor meer informatie
daarover kunt u contact opnemen
met Martin Piet, tel. 023-5554491
of met Lammy Dekkers, tel. 0297326353. Gebedsmaterialen zijn te
bestellen via website www.weekvangebed.nl of telefonisch bij de EA
via nummer 0343-524272.

sinds 1888

verschijnt donderdag
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John Klaver trio in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zondag 13
januari treedt er in Joppe weer een
goede band op. Deze keer is het
de beurt aan het John Klaver Blues
Trio.
John (20-9-1977) is opgegroeid in
Boxmeer. Daar heeft hij op het cultureel centrum De Weijer zijn eerste
muzieklessen gehad. Zoals velen
toen is hij begonnen met het spelen
van blokfluit alvorens een keuze te
maken. Na deze blokfluitlessen was
de keuze snel gemaakt en begon hij
aan de studie gitaar. Dit was omstreeks zijn elfde levensjaar.Tot aan
zijn zeventiende levensjaar heeft hij
gitaarlessen genomen bij het cultureel centrum (klassiek en elektrisch).
Daarnaast had hij ook nog privéles
bij Bart-Jan Baartmans (blues, jazz).
Buiten deze lessen om besteedde
John ook veel tijd aan verschillende
bandjes en aan het vastleggen van
zijn eigen composities. Na zijn Vwostudie op zeventienjarige leeftijd te
hebben afgesloten besloot John om
een jaar in Amerika (uitwisselingsprogramma) te gaan studeren, waar
hij als ‘senior’ de lessen op Stagghighschool volgde en waar hij als
privé-student op The University of
the Pacific gitaar- en muziektheorielessen volgde. Na deze een-jarige studie overzees begon John aan
zijn conservatoriumstudie. Deze begon voor hem in Maastricht, waar

hij de richting gitaar LM (lichte muziek) volgde. Halverwege de studie
in Maastricht vertrok John naar Amsterdam, waar hij zijn studie gitaar
LM vervolgde aan het conservatorium van Amsterdam. Hier kreeg
hij les van Jesse van Ruller, Martijn
van Iterson, Maarten van der Grinten, Peter Mingaars en Henk Sprenger. Ook heeft hij nog lessen gevolgd bij Eef Albers en Klaus Flenter. Buiten het conservatorium heeft
John nog aan verschillende theaterproducties van cabaretiers meegewerkt en in verschillende bands gespeeld. Noemenswaardig is ook het
feit, dat John tegelijk met de aanvang van zijn conservatoriumstudie
ook begon met zijn lespraktijk. Inmiddels is John afstudeerd en werkt
als muziekdocent bij verschillende
muziekscholen (Pier-K, Tune Up).
Niet alleen gitaarlessen, maar ook
popklaslessen en bandlessen geeft
hij. Naast het doceren aan kinderen
en volwassenen is John ook bezig
met verschillende Cd-projecten en
speelt hij in een aantal bands.
Aanstaande zondag speelt hij met
zijn blues trio in café Joppe in de
Weteringstraat. Het wordt geheid
genieten van deze geweldige band!
Het optreden begint om ongeveer
19:00 uur en zal tot uiterlijk 22:00
uur doorgaan. De toegang is zoals
gewoonlijk gratis.

AGENDA

Vrijdag lekker rocken met
Accidental Heroes in N201
Aalsmeer - De N201 heeft al een
paar weken geen bands op het podium gehad vanwege de feestdagen, dus het is hoog tijd voor een
avondje lekkere live muziek. De eerste band van 2008 die komt optreden in het jongerencentrum aan
de Zwarteweg is de Nieuwkoopse band Accidental Heroes. Vrijdag
11 januari komen ze lekker rocken
in de N201. De rockband Accidental Heroes heeft al menig feest en
feesttent op zijn kop gezet met bekende en minder bekende covers

van bands als Nirvana, Guns ‘n Roses, Living Colour en de Red Hot
Chili Peppers. Lekkere meezingers,
stampers en swingers: waar deze
band speelt, daar is het gezellig.
Vanaf vrijdag overigens ook verkrijgbaarin de N201: Broodjes rookworst voor de lekkere trek. De zaal
is open om 21.30 uur en de entree is
gratis. Het programma voor komend
voorjaar zit weer bomvol met leuke
bands. Het programma kun je vinden op www.n201.nl.

Open dag koffieochtenden
in Sjok-gebouw Kudelstaart

Donaties Schipholfonds
Con Amore en kniporgel
Aalsmeer - Het Schipholfonds
schenkt in het vierde kwartaal van
2007 een bedrag van 194.000 euro
aan instellingen en organisaties op
maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van de
luchthaven. In de bestuursvergadering van 17 december zijn in totaal 48 aanvragen met een donatie gehonoreerd. De hoge donaties,
van 2.500 euro en hoger, worden
op donderdag 17 januari uitgereikt
bij Dutch Dakota Association op
Schiphol-Oost door voorzitter Michael van Praag en bestuurslid Anton Temme van het Schipholfonds.
Tijdens de uitreiking wordt de hoogte van de donaties bekend gemaakt.
Uit Aalsmeer kunnen dit keer twee
instellingen zich verheugen op een
donatie. Aalsmeers mannenkoor
Con Amore bestaat in 2008 vijf-

Aalsmeer - In Kudelstaart komt regelmatig een groep autochtone en
allochtone vrouwen uit Aalsmeer
en Kudelstaart samen op koffieochtenden in het Sjok-gebouw. De dames komen bij elkaar voor de gezelligheid. Ze praten over van alles en
nog wat in een ongedwongen sfeer
onder het genot van een kopje koffie of thee. De verschillende culturen
zijn een toegevoegde waarde voor
de groep. Ze leren van elkaar en elkaars culturen. Regelmatig worden
er op die ochtenden ook dingen georganiseerd. Iets creatiefs, een ontbijt, een land die centraal staat, een
film, enz. Regelmatig wordt er ook
naar het theater gegaan, de sauna,
uit eten of iets anders. Op hun eigen
weblog kan ieder die wil een oproep (of iets anders) plaatsen voor
een wandeling, museabezoek of iets
anders. Wie zin heeft gaat mee. De

groep is niet groot dus iedereen is
van harte welkom. Kleine kinderen
kunnen gewoon mee.
Wil jij nieuwe mensen leren kennen? Nieuwe culturen ontdekken?
Af en toe iets leuks ondernemen?
Twijfel dan niet en kom langs.
Op vrijdag 18 januari wordt een open
dag gehouden. Vanaf 9.15 uur staat
de koffie klaar en zijn geïnteresseerden welkom in het Sjok-gebouw
aan de Hoofdweg 104. Parkeren en
ingang Haya van Somerenstraat. (de
meest rechtse deur). Mocht je wel
interesse hebben maar genoemde
dag niet kunnen, de volgende bijeenkomst is 1 februari. Meer weten? Bel of mail Iris: iris.hunink@
planet.nl of Hélène: sb125104@wolmail.nl, tel. 06-1292 4898. De koffieochtenden worden georganiseerd in
samenwerking met stichting Cardanus.

tig jaar en presenteert op 8 maart
een groots jubileum-project in De
Bloemhof. De donatie van het Schipholfonds is hiervoor van harte welkom. Ook naar Schiphol-Oost vertrekt volgende week donderdag het
bestuur van de stichting restauratie
Knipscheer orgel van de Dorpskerk
in de Kanaalstraat. Voor het in ere
stellen van dit unieke orgel wil het
Schipholfonds een bijdrage leveren.
Het Schipholfonds is in december
1994 opgericht op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol, heeft een
onafhankelijk bestuur en geeft uitsluitend donaties aan instanties en
organisaties zonder winstoogmerk
en van collectief belang. Voor het
indienen van aanvragen voor donaties in het eerste kwartaal 2008 is de
sluitingsdatum 28 januari.

gens gedurende twee jaar aan de
Juilliard School in New York bij de
Hongaarse pianist György Sándor.
In 1988 won hij de tweede prijs op
het Eduard Flipse Pianoconcours in
Rotterdam. Drie jaar later werd hem
door een internationale jury unaniem de Jacques Vonk Prijs toegekend. Sindsdien treedt hij veelvuldig op in Nederland, waaronder vele malen in het Concertgebouw in
Amsterdam. Kaarten voor het concert zondag in Aalsmeer kosten 10
euro en zijn te reserveren bij Nico
de Groot, telefoon 0297-324160.

Exposities
12 en 13 januari:
* Expositie leerlingen Dirk Annokkee in Atelier 2005, Van Weerden
Poelmanlaan in Amstelveen. Zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 20 januari:
* Meet my colours met Lousmijn
van den Akker en Milou Ket in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. In vitrines sieraden van Rachel van Zeijst.
Open: donderdag-zondag 14-17u.
Januari:
* Expositie in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg, tegenover watertoren. Zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met januari:
* Werk van verschillende kunstenaars in diverse disciplines in homegalerie Coq Scheltens, Chrysantenstraat 44. Open: donderdag-zondag
13-17u. Ook werk te koop.
Diversen
Donderdag 10 januari:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
* Speelavond buurtver. Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Klaverjassen in ‘t Anker, Oosteinderweg 273a vanaf 19.30u.

Vergaderingen/recepties
Donderdag 10 januari:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis, Raadhuisplein v/a 20u.
Vrijdag 11 januari:
* Jaarvergadering en winterfilms bij
IJsclub Aalsmeer-Oost in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
Zaterdag 12 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVA Aalsmeer
in kantine aan Dreef, 17-18.30u.
Maandag 14 januari:
* Bijeenkomst jongerenproblematiek wijkraad Oost in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 19u.
Dinsdag 15 januari:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 19.30u
Vrijdag 18 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVD Aalsmeer
met kamerlid Laetitia Griffith bij
WV Nieuwe Meer, Stommeerweg 2.
Aanvang: 20u

Optreden Christian Pabst

Pianorecital Yoram Ish-Hurwitz
zondag in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - KCA presenteert zondag 13 januari vanaf half vier ‘s middags het eerste klassieke concert in
het nieuwe jaar in de Oud-Katholieke Kerk aan de Oosteinderweg 394.
Een pianorecital staat op het programma. Yoram Ish-Hurwitz zal
werken spelen van Albéniz, Chopin
en Szpielman. Yoram Ish-Hurwitz is
een Nederlandse pianist van Israëlische afkomst. Hij begon zijn studie
bij DaniPle Dechenne en Jan Wijn
aan het Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam. Als eerste Nederlandse pianist studeerde hij vervol-

Muziek/Cabaret
Vrijdag 11 januari:
* Optreden band Accidental Heroes
in N201, Zwarteweg. Open: 21.30u.
Zaterdag 12 januari:
* Jazz-concert Christian Pabst Trio
in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 13 januari:
* Pianorecital Yoram Ish-Hurwitz in
Oud Katholieke Kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 15.30u.
* Salsa-party in The Beach, Oosteinderweg vanaf 19.30u.
* John Klaver blues trio live in café
Joppe, Weteringstraat, 19-22u.
Vrijdag 18 januari:
* Bon Bini disco voor jeugd 13-15jr.
in Bon Ami, Dreef van 20 tot 23u.
Zaterdag 19 januari:
* Dubbel-cabaretavond met Berry
Lussenburg en Maarten Willemse in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Back to the sixties in jarige Dorpshuis Kudelstaart met optreden The
Strawberry Beats vanaf 21u.

* Dia-lezing bij Vogelvereniging in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
vanaf 20u.
* Kienavond Supportersvereniging
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.30u
Vrijdag 11 januari:
* Poel’s Eye darten in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Kerstboomverbranding op recreatie-eiland, Kudelstaartseweg vanaf 19u. Kinderen mogen ritje maken
in brandweerwagen. Glühwein en
chocolademelk voor Kika.
Zaterdag 12 januari:
* Open huis De Werkschuit, creatieve cursussen voor jong en oud, in
‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat
van 13 tot 16u.
Zondag 13 januari:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in clubgebouw SCW, Konnetlaantje in Rijsenhout van 9.30 tot 13.30u.
Dinsdag 15 januari:
* Sport en spelinstuif voor ouderen
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 16 januari:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in gebouw
Irene, Kanaalstraat vanaf 19.45u.
Donderdag 17 januari:
* Ouderensoos Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 14u.
Vanaf 20u. sjoelavond.
* Dia-lezing Groei en Bloei over
Mercantour-park in Wellantcollege,
Linnaeuslaan vanaf 20u.

Ontwerpster Rachel van Zeijst houdt zondag een sieraadbespreking.

Sieraadbespreking zondag
in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Rachel van Zeijst vormt
al de vierde generatie van een juweliersfamilie en weet dan ook alles over sieraden door de eeuwen
heen. Zij groeide op temidden van
edelstenen, in een adembenemend
mooie wereld. Aanstaande zondagmiddag 13 januari van 15.00 tot
17.00 uur weet zij vast en zeker toehoorders te betoveren met verhalen over zeldzame parels en stenen!
Ook u kunt aanwezig zijn bij deze
sieraadbespreking van Rachel van
Zeijst in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat. Rachel adviseert bezoekers over kleurstellingen en individuele stijl, maar ook over reparaties aan oude dierbare sieraden.
Indien u zelf nog mooie stenen of
parels heeft die u vermaakt wilt hebben kunt u ze meenemen om er een
geheel nieuw sieraad van te laten
maken. Ook ontwerpt Rachel nieuwe sieraden voor bijzondere gelegenheden in samenspraak met de
klant. De sieraadontwerpster woont
en werkt in Amsterdam en studeerde aan de kunstacademie in Tel
Aviv, afdeling keramiek en sieraadvormgeving. Het maken van sieraden in eigen beheer is sindsdien

de belangrijkste bezigheid, waarbij
haar uitgangspunt is dat het werk
altijd goed draagbaar moet zijn. Het
dragen van sieraden is voor Rachel
een soort taal. De vorm van een sieraad kan ook een symbool van iets
zijn; een gebaar van liefde of eeuwigheid. Bijna iedereen heeft wel
een of meerdere sieraden als tastbare herinnering aan een speciale gebeurtenis of persoon. Rachel
maakt het liefst een sieraad voor
zo’n bijzondere gelegenheid in samenspraak met een opdrachtgever.
Of het nu flamboyant en fantasievol
moet zijn of juist subtiel en stijlvol,
bij elke gelegenheid heeft zij een
passend idee. Op haar werktafel,
een soort schatkamer, pronken de
meest bijzondere stenen afkomstig
uit Nepal en Tibet en kleurrijke parels uit China. Liefdevol worden ze
in honderden doosjes op kleur en
materiaal gerangschikt en zorgvuldig met de hand geknoopt op zijde.
Ze zijn gemaakt om heel lang mooi
gevonden te worden, want wie wil er
niet stralend uit zien en een beetje
indruk maken? Informatie: Stichting
KCA, Annefie van Itterzon, telefoon
020-6737751.

Aalsmeer - Zaterdagavond 12 januari vanaf half tien verzorgt het
Christian Pabst Trio een optreden in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Christian Pabst, een pianist en componist uit het Duitse
Saarland, was de openbaring van
het vorige seizoen. Voor degenen
die hem toen gemist hebben, een
goede reden om hem nu te komen
beluisteren. En voor degenen die er
toen bij waren, een reden om weer
te komen! Want Christian heeft voor
deze gelegenheid een briljante gitarist aan zijn trio toegevoegd: Ro
Gebhardt, docent aan onder meer
de Muziekhogeschool in Keulen en
Weimar.
Christian Pabst studeert momenteel
jazzpiano aan het Conservatorium
van Amsterdam en wordt in de pers
als een lyrische musicus van bui-

tengewone klasse omschreven. Op
zijn jonge leeftijd (hij werd in 1984
geboren) heeft hij al concerten gegeven in Italië, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, België, Luxemburg,
Frankrijk en natuurlijk in Duitsland
en Nederland, waar zijn gedreven,
zeer swingende spel grote indruk
maakte.
Centraal in de muzikale ontwikkeling
van Christian Pabst staat zijn Trio: in
de bassist David Andres (Muziekhogeschool, Keulen) en slagwerker
Andreas Klein (Conservatorium van
Amsterdam) heeft hij ideale medestrijders gevonden om het muzikale
avontuur te zoeken en zijn composities tot opzienbarend leven te brengen. De stichting KCA nodigt belangstellenden uit te komen kijken
en luisteren. Het waard! De toegang
is: uw/jouw gift.

STAGE
MUSIC SHOP
HéT AdrES vOOr GITArEn,
MICrOfOOnS, blOkflUITEn
En O.A. MUzIEkbOEkEn!
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Kienavond bij
Supportersclub
Kudelstaart - Vanavond, donderdagavond 10 januari, organiseert de
Supporters Vereniging Kudelstaart
een kienavond met vele mooie prijzen. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn kienblaadje

vol heeft mag als eerste een keuze
maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te winnen zijn.
Na vier ronden komt er een pauze
om even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht
ronden gespeeld zijn komt de knaller van deze avond, een superprijs
met een waarde van ongeveer 125
euro. Het kienen is in het Dorpshuis
van Kudelstaart en begint om 20.30
uur. Ook u/jij bent welkom.
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officiële mededelingen
DefinitieVe Beschikkingen
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.
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
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 22 januari en 5 februari.
Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387514.
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. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.

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 publiekszaken. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg 86, 2 populieren;
• Ja. P. Thijsselaan 33, 1 naaldboom.
Datum verzending vergunningen: 10 januari 2008.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling Leefomgeving, balie 6,
tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 41, het bouwen van een opslagloods;
• Duikerstraat 20, het vervangen van een garagedeur door kozijn;
• Oosteinderweg 539, het bouwen van een opslagloods;
• Raadhuisplein 3, het plaatsen van reclame;
• Sconedorp 17, het wijzigen van de gevel;
• Stommeerweg 91, het vernieuwen van de
aanbouw en wijzigen interieur;
• Westeinderplassen E 1859, het plaatsen van een schuilhut;
• Westeinderplassen H 2595, het plaatsen van een blokhut;
Aanvraag 1e fase
• Hornweg 291, het bouwen van een vrijstaande woning;

• Mercuriusstraat 7, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg hoek Stationsweg, het plaatsen van toegangsbruggen
en een kademuur.
Verzenddatum bouwvergunningen: 15 januari 2008.
wet oP De rUimteliJke orDening (wro)

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit
kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden
verkregen bij de afdeling leefomgeving, balie 6, tel. 0297-387698.

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:
Lid 3
• Gloxiniatraat 10, het vergroten van de woning;
• Perronzijde 24, het vergroten van de woning;
• Rechtsbuitenstraat 50, het veranderen van de voorgevel;
• Schoolstraat 5a, het vestigen van een notarispraktijk;
Lid 2
• Legmeerdijk 209, het plaatsen van een opslagtank;
Deze besluiten worden verzonden op 15 januari 2008
ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening week 2

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 Leefomgeving balie 6, tel. 0297387698. 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.

t/m 17 jan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Gloxiniatraat 10, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 129, het vergroten van de woning;
• Legmeerdijk 209, het plaatsen van een opslagtank;
• Legmeerdijk 209, het vergroten van de technische ruimte;
• Perronzijde 24, het vergroten van de woning;
• Rechtsbuitenstraat 50, het veranderen van de voorgevel;

t/m 18 jan.

t/m 17 jan.
t/m 18 jan.
t/m 18 jan.

t/m 24 jan.
t/m 24 jan.
t/m 24 jan.

Kapvergunningen: Kerkweg 13, 2 berken; Westeinderplassen H 2701, 1 kastanje; Westeinderplassen
E1801, 1 wilg, 1 es; Westeinderplassen H 2897, 1
wilg; Oosteinderweg 96, 3 kastanjes; Marktstraat , 2
haagbeuken, 1 sierkers; Hornweg, Bloemhof, 1 es, 1
eik; Stationsweg 6/ Uitweg Uiterweg, 2 coniferen, 1
berk, 1 esdoorn, 3 sierappels; Uiterweg 412, 1 wilg;
Wissel 33, 1 conifeer; Legmeerdijk 313, 12 elzen, 42
leijlandii, 8 esdoorns, 6 pinussen; 6 wilgen, 2 populieren; Aalsmeerderweg 249, 4 populieren, 1 den; Robend 24, 1 prunus, Mijnsherenweg 40A, 2 taxodiums;
Uiterweg 161, 15 wilgen, 1 sierkers en 1 dode boom;
Ampèrestraat 10, 1 berk; Oude Spoordijk 18, 1 els, 1
esdoorn, 1 den; Legmeerdijk 265, houtopstanden aldaar in verband met de omlegging van de N201;
Toekennen naamgeving openbare ruimte Deelplan 5,
Schoolmeesterswijk in Nieuw Oosteinde;
Kapvergunningen: Primulastraat 36, 1 wilg; parkeerplaats einde Beethovenlaan, 3 populieren;
Wet bodembescherming: Aalsmeerderweg 146,
Aalsmeer;
Subsidieregeling woonboten Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht;
Wet
bodembescherming:
ontwerpbeschikking:
Aalsmeerderweg 146;
Kapvergunningen: Willem Alexanderstraat 51, 1 den;
Uiterweg 224, 1 taxus, 1 prunus, 1 thuja, 1 berk.
Verkeersbesluit: de Kerkweg gesloten te verklaren
voor vrachtwagens, tussen de Aalsmeerderweg en de
Hoge Dijk,
Beleidsregels 2009 Algemene Subsidieverordening
Aalsmeer;

ze hierbij trouw aan de Kristel die
ze graag wil zijn of geeft ze toe aan
de eisen van de media en de maatschappij? Eén ding weet Kristel zeker: het draait tegenwoordig niet alleen bij televisie om de kijkcijfers!
Kristel Zweers kent het klappen van
de zweep. Als een van de weinige vrouwen overleefde zij het harde stand-up circuit, werd ze headliner van de Girls Comedy Night en
maakte ze indruk met haar eerste
soloprogramma Tegenspraak.
Ze was vast panellid van De Lama’s’
en trad op in Hard Gelach. Kristel
duikt regelmatig op in de line-ups
van de Comedy Explosion, waarin
ze als een van de weinige dames
regelmatig de heren het nakijken
geeft. Toegang is 15 euro. Voor meer
informatie kijk ook op: www.kristelzweers.nl

Jongens handbal B2 FIQAS Aalsmeer

Winst eerste wedstrijd van 2008
Aalsmeer - De eerste wedstrijd van
2008 voor de jongens B2 van FIQAS
Aalsmeer was op een zaterdag in
plaats van een zondag.
De wedstrijd begon om 18.00 in
Amersfoort bij Fulmen/Fidelitas.
Nils maakte deze wedstrijd weer
wat minuten na een lange blessure. De beginfase van de wedstrijd
was van beide ploegen niet sterk: er
werd veel balverlies geleden en de
kansen werden niet afgemaakt.
Bij beide teams waren het vooral dezelfde spelers die schoten. De eerste helft leverde dan ook weinig op,
maar wel een 10-2 ruststand in het
voordeel van FIQAS Aalsmeer. De
tweede helft was een betere helft
aan Aalsmeerse kant: verdedigend
liep het goed en aanvallend werd
het goed en snel uitgespeeld. Dave
zat vaak goed bij de weinige schoten die op hem afkwamen waardoor
Fidelitas niet veel kon scoren. Door

t/m 31 jan.

t/m 31 jan.
t/m 18 feb.
t/m 22 feb.

Wet bodembescherming: ontwerpbeschikking: Legmeerdijk 303 (VBA);
Concept Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer
2008
Inspraakreacties MER “verder werken aan de toekomst van Schiphol” en de regio en de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol;
Kapvergunningen: Apollostraat 54, 2 berken; Linnaeuslaan 30, 1 den; Aalsmeerderweg 159, 1 berk; 1e
J.C. Mensinglaan 1, 1 grove den, 1 spar; Machineweg
in verband met ontwikkeling Greenpark Aalsmeer, 9x
Quercus robur, 8x Fraxinus exelsior, 2x Fagus sylvatica, 1x Acer neguno, 3x Acer platanoides, 25x Salix alba (knotvorm), 15x Salix alba (kandelaarvorm),
2x Popules canescens, 1x Salix sepulcralis ‘Tristis’, 60
meter Leylandii, 30x Acer Campestra, 30x Crataegus
monogyna;
Uitvoeringsvoorschriften behorende bij de Verordening naamgeving en nummering Aalsmeer 2007;
Beeldkwaliteitsplan Green Park Aalsmeer;
Wet bodembescherming, uitvoeren bodemsanering
locatie Lijnbaan/Oosteinderweg.

ter inZage BiJ De afDeling PUBlieksZaken, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 11 januari 2008
• Bosrandweg naast nr. 25, hippisch educatief centrum;
• Geniedijk 22, het plaatsen van een kelder;
• Wissel 24, het plaatsen van een veranda.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 18 januari 2008
• Jasmijnstraat 15, het plaatsen van een berging
en een schutting;
• Oosteinderweg 282, het vergroten van de woning.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 25 januari 2008
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van de woning;
• Schoolstraat 5a, het verbouwen en het wijzigen van een gevel;
• Uiterweg 379, het vestigen van een jachthaven.
sluiting ter inzagetermijn: vrijdag 1 februari 2008
• Boomgaard 63, het plaatsen van een tuinhuis;
• Bosrandweg, hoek Rietwijkeroordweg,
het tijdelijk plaatsen van een reclamebord
• Boomgaard 65, het plaatsen van een tuinhuis;
• Oosteinderweg 243, het vergroten van het hotel
• Wilgenlaan 14, het vernieuwen en vergroten van een schuur.

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.
schiPhol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt
u contact opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS). CROS is bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel.
020-6015555 of via vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serVicePUnt Beheer en UitVoering ProVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen:
0800-0200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Vlijmscherpe conference in
Schouwburg Amstelveen
Amstelveen - Op vrijdag 18 januari brengt Kristel Zweers in Schouwburg Amstelveen haar voorstelling
‘Onschuldig’. De voorstelling begint
om 20.30 uur. Aan een theaterprogramma stelt K
ristel Zweers dezelfde eisen als aan
een ideale avond uit: goede gesprekken, ontspannen lachen en
een gezonde dosis seks.
Voor gevoelige liedjes, perfecte imitaties en herkenbare typetjes ben je
bij Kristel aan het verkeerde adres.
Weliswaar vindt zij dit geweldige ingrediënten voor een avondvullend
programma, maar helaas, ze kan
het niet. En dus doet Kristel Zweers
gewoon waar ze goed in is. Ze vertaalt haar irritaties en verbazing in
een vlijmscherpe conference. In Onschuldig gaat Kristel op zoek naar
een betere versie van zichzelf. Blijft

t/m 30 jan.

t/m 31 jan.

Verleende vrijstellingen

t/m 10 jan.

t/m 25 jan.

het slordige spel van Fidelitas kon
FIQAS Aalsmeer de bal bovendien
vaak onderscheppen en vervolgens
uit een break out scoren.
De tweede helft leverde ook nog
eens zes penalty’s op in het voordeel van Aalsmeer waarbij de keeper wel probeerde om de spelers af
te leiden, maar Raymond en Thomas
bleven rustig en schoten ze er allemaal in. De wedstrijd is in de tweede
helft dan ook geen moment spannend meer geweest. De schoten van
Fidelitas werden goed geblokt door
de verdediging of gestopt door Dave.
Het leverde de Aalsmeerse jongens
een vrij simpele avond op met een
einduitslag van 33-6 waardoor de
B2 de eerste wedstrijd van 2008
simpel heeft gewonnen. Doelpunten: Thomas 9, Coen 7, Axel, Raymond en Charles 4, Michael 3 en
Menno 2.

‘Trots van Aalsmeer.nl’
overwintert in Mook
Aalsmeer - Al maandenlang was
de spelersraad van het zesde seniorenelftal van Voetbal Vereniging
Aalsmeer, beter bekend als ‘De Trots
van Aalsmeer.nl’, bezig met de voorbereidingen van het voetbaluitje van
dit seizoen. Afgelopen weekend was
het dan zover: de spelers en begeleiding verbleven van vrijdag tot en
met zondag in Mook, nabij Nijmegen. Dat de resultaten op voetbalgebied dit seizoen niks te wensen
overlaten, moge duidelijk zijn. Het
kalenderjaar 2007 werd door De
Trots afgesloten als trotse koploper van de reserve vijfde klasse. Met
maar twee verloren wedstrijden en
tien gewonnen wedstrijden tot dusver, was de sfeer na elke wedstrijd
perfect. Zo ook het afgelopen weekend in Mook.
De Trots had haar intrek genomen
in een grote bungalow, gelegen aan
de Mookerheide. Afgelopen vrijdagmiddag rond vijf uur arriveerden de
eerste spelers. Onder hen ook de leden van de dit seizoen opgerichte
spelersraad. Zij hadden in maanden
van voorbereiding een programma
in elkaar gedraaid, voor vervoer gezorgd, de bungalow vastgelegd en
een flinke voorraad boodschappen

gehaald om het weekend door te
komen. ’s Avonds arriveerden ook
de overige spelers en kon het weekend beginnen.
Jonge honden in zwemparadijs
Op vrijdagavond werd een spelletjesavond gehouden. Onder het genot van een hapje en een drankje
konden verschillende spellen gespeeld worden. Echter de meeste
spelers hielden het deze avond op
een gezellig avondje bijkletsen over
de afgelopen eerste helft van het
seizoen of over de feestdagen. Tot
laat in de nacht ging de gezelligheid
door, maar toen moest er toch echt
geslapen worden, want de volgende dag zou er behoorlijk veel activiteit van de spelers en begeleiding
gevraagd worden. Toen iedereen fris
en fruitig aan het ontbijt verschenen
was, werden de eerste voorbereidingen voor het vervolg van de dag
genomen: zwembroeken en handdoeken werden ingepakt, want een
middag in een subtropisch zwemparadijs stond op het programma!
Helaas had de plaatselijke trots niet
genoeg man op de been kunnen
brengen om een wedstrijdje tegen
de Aalsmeerders te kunnen spelen,

maar dat mocht de pret niet drukken. Het alternatieve programma,
dat dus in subtropisch klimaat gehouden zou gaan worden, leek de
meeste spelers een fijner uitje, gezien de barre weersomstandigheden. Eenmaal in het zwemparadijs
aangekomen, leken zelfs de oudste
spelers van het team te zijn veranderd in jonge honden. Het was vooral dringen bij de supersnelle glijbaan, waar in één grote trein vanaf
werd gegleden, met de nodige botsingen onderweg tot gevolg. Ook de
sauna, waarin iedereen de gedronken biertjes van de vorige avond kon
uitzweten, vond gretig aftrek onder
de mannen. Aan het eind van de
middag hield iedereen het voor gezien en werd er teruggereden naar
de bungalow. Om de avond goed
te laten beginnen, werden de gourmetstellen tevoorschijn getoverd en
kon er heerlijk gegourmet worden.
Dit zorgde voor veel gezelligheid en
zelfs voor enkele speeches. Zo werden leiders Steve Banks en Bart van
Duijn in het zonnetje gezet en bedankt voor hun bewezen diensten
tot dusver dit seizoen.
Na het eten kleedden de spelers zich
zo net mogelijk aan en werden de
luchtjes opgespoten, want er werd
vertrokken naar de kroeg in het
centrum van Mook: Café de Poort.
De aanwezigheid van de plaatselijke carnavalsvereniging zorgde voor
extra veel gezelligheid. Toen het ca-

fé sloot, om 2 uur, vertrokken alle
spelers terug naar de bungalow,
alwaar het feest nog tot in de vroege ochtenduurtjes doorging.
Naar huis
Nadat alle spelers de nacht weer
hadden overleefd werd nog even
gezamenlijk ontbeten, maar daarna was het echt tijd om op te ruimen en terug te reizen. Vooral het
opruimen had nog even wat voeten
in de aarde, want op verschillende
plekken in het huis werden spullen
teruggevonden die daar toch echt
niet hoorden: een paar schoenen
achter de bank, een lading peper
óp de bank en flink wat bierdopjes
verspreid door het hele huis. Gelukkig was de klus snel geklaard en
werd de weg terug naar huis ingeslagen. Er kon teruggekeken worden op een zeer geslaagd weekend,
georganiseerd door de spelersraad
die bestaat uit: Kees Korver, Menno Colijn, Eric Rijkmans en Roy van
Diemen. Bent u na het lezen van
dit verslag nieuwsgierig geworden
naar de foto’s van het weekend?
Of wilt u graag nog meer informatie over de Trots van Aalsmeer? Kijk
dan eens op de website www.trotsvanaalsmeer.nl.
Naast nog een verslag van het
voetbalweekend en alle foto’s, kunt
u hier ook wekelijks de wedstrijdverslagen lezen of meedoen aan
online wedstrijden.

Natuurlijk was er ook tijd om tegen een balletje te trappen...
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
13 januari weer een gezellige beurs.
Het is wel niet de grootste maar wel
de gezelligste van de hele omtrek,
dus kom ook eens. Op deze beurs
kan men terecht voor de meest uiteenlopende vogels, zoals kanarie’s,
parkieten, tropische vogels maar
ook grote parkieten en papagaaien
zijn hier aanwezig. Hiervoor heeft de
vereniging enkele handelaren uitgenodigd, maar ook door de leden

Creatieve cursussen voor jong en oud

De Werkschuit houdt deze
zaterdag open huis

zelf gekweekte vogels worden hier
te koop aangeboden. Ook is er iemand die voer en vogelaccessoires
te koop aanbiedt. En mocht u soms
met deze prachtige hobby willen beginnen dan is er altijd wel iemand
van de vereniging aanwezig om u
met raad en daad bij te staan.
De beurs wordt zondag gehouden
van 9.30 tot 13.30 uur in het gebouw
van voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje. De entree is 50 eurocent.

Dubbel cabaretoptreden KCA

Berry Lussenburg en Maarten
Willemse in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 19 januari zijn er twee cabaretoptredens in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Berry Lussenburg, in 2004
ook al geweest met zijn programma Preventief, treedt nu op met zijn
nieuwe programma Sprekend. Berry had zich voorgenomen niet meer
over de wereld te spreken, maar op
zoek te gaan naar het antwoord op
de vraag: “Wie denkt Berry Lussenburg wel niet dat ie is?” Maar als
snel stuit hij op de kwetsbaarheid
van het leven, en de waanzin van
alle dag. Hij kan er niet om heen.
Wie eigenlijk wel? Hoe ver zullen
we gaan? Hoe ver laten we het komen? Kunnen zeggen wat je denkt
of kunnen denken wat zegt? In dit
programma wordt er gesproken, gefluisterd en geschreeuwd. Er klinkt
zelfs geroep om hulp. Wie voelt zich

aangesproken? Het tweede optreden wordt verzorgd door Maarten
Willemse. De titel van zijn programma is: Liever één keer met sneeuwwitje dan zeven keer met de dwergen.Het is natuurlijk heel makkelijk
om de maatschappij van alles de
schuld te geven. De vraag is wel wat
is er tegen makkelijk? Het programma van Maarten Willemse is een mix
van cabaret, stand up comedy, zang,
percussie en goochelen. Beide artiesten zijn op zaterdag 19 januari
te zien in Bacchus. De voorstelling
begint om 21.00 uur en het culturele café in de Gerberastraat is vanaf
20.15 uur geopend.Kaarten kosten 9
euro en kunnen gereserveerd worden bij Ans de Kruijf, tel. 342657 (na
18.00 uur) of aan de deur bij Bacchus.

Dia-lezing bij
Vogelvereniging

Aalsmeer
Vogelvereniging
Aalsmeer houdt vanavond, donderdag 10 januari, haar maandelijkse
contactavond in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Voor
deze avond is de heer G. Ton uit
Gorinchem uitgenodigd. Hij is een
kenner van vele vogels, onder andere tropen, kromsnavels en vele andere soorten. Middels een dia-lezing laat de heer Ton de aanwezigen kennis maken met vele soorten
vogels in allerlei prachtige kleuren.
Het belooft het een zeer interessante avond te worden. De aanvang is
20.00 uur en iedereen is welkom.

Beachpop 2008 met Rood,
Dazzle en Tostiband
Aalsmeer -Op zaterdag 2 februari
organiseert The Beach, in navolging
van vorig jaar, Beachpop 2008! Tijdens dit muziekevenement verzorgen maar liefst vijf topbands optredens in The Beach. Debands die dit
jaar (in willekeurige volgorde) geprogrammeerd staan zijn Dazzle, De
Tostiband, De Klught, Rood en Allscool. Met een mix van pop, rock,
soul, funk en blues is er voor ieder
wat wils tijdens Beachpop 2008.
De Aalsmeerse formatie Dazzle treedt net als vorig jaar op met
een volledige bezetting van negen
muzikanten, zangers en zangeressen. Met een mix van classic-rock,
blues-rock, afgewisseld met mooie
ballads zullen zij ook dit jaar weer
een verrassend optreden verzorgen.
De Tostiband, ook een bekende van
vorig jaar, spelen met hun acht man/
vrouw tellende formatie weer heerlijke rock, pop en top-40 nummers.
De Klught, de vijfmans formatie uit
Aalsmeer-Oost, vierde onlangs nog
hun 10 jarig bestaan met een spetterend optreden in The Beach. Ook
dit jaar zullen de heren op Beachpop vertegenwoordigd zijn met
sprekende nummers van onder andere de Rolling Stones, Joe Cocker
en de Animals.
Dit jaar staat de band Rood voor het
eerst op het Beachpop podium. Met
het eigen ‘Rood’ geluid, dat tussen
pop en rock ligt, zal deze Aalsmeerse band met hun veelzijdige repertoire een fantastisch optreden verzorgen. Nieuwkomer Allscool is een

sterrenformatie welke gevormd is
rondom Rob Takema en Johannes
Blanksma, leden van de huisband
van The Beach. Alle leden van Allscool zijn professionele muzikanten die met vele nationale en internationale artiesten hebben samengewerkt, onder meer met Phil
Collins, Candy Dulfer en Marco Borsato. Speciaal voor Beachpop is de
band uitgebreid met de Amerikaanse souldiva Janice Williams. Zij heeft
haar sporen ook meer dan verdiend,
ze schittert al weer een tijd bij de
all stars van Girls Wanna Have Fun,
maar werkt ook samen met onder
andere Gotcha en Boris. Met een
mix van dampende blues, vette funk
en swingende soul zal Allscool een
ieder verrassen.
Speciaal voor Beachpop worden de
drie beachvolleybalvelden in Zaal 1
in het indoor sportcentrum aan de
Oosteinderweg worden afgedekt en
zullen de bands op een groot podium optreden. Tussen de wisseling van de bands door draaien de
dj’s van de maandelijkse feestavond
‘Back in Time’ hits uit de jaren zeven, tachtig en negentig, zodat er
de gehele avond lekker gedanst kan
worden. Beachpop 2008 begint om
20.00 uur. Kaarten kosten 15 euro
in de voorverkoop en 17,50 euro aan
de deur. De voorverkoop start aanstaande vrijdag in The Beach.
Wees er snel bij, want het aantal
kaarten is beperkt! Surf voor meer
informatie naar www.beach.nl of
naar www.beach-pop.nl.

Workshop 27 januari:

Acteren voor locatie theater
Historische Tuin
Aalsmeer - De stichting Kunst en
cultuur Aalsmeer organiseert in juni een locatie-theater in de Historische Tuin! Middels een workshop
op zondag 27 januari wordt gezocht naar ‘acteurs’ die aan dit locatietheater stuk willen gaan meedoen. De workshop wordt gehouden in de Historische Tuin en in de
aangrenzende schuur van buurman
Ad Keessen. Sinds enkele maanden is KCA druk doende om samen
met de theatermakers van Theaterkade uit Amsterdam een locatie-theater te realiseren. Dit interdisciplinair theaterspektakel wordt
op diverse plekken in de Historische Tuin opgevoerd. Doel van het
project is om middels een aanspre-

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 12 januari houdt de stichting De Werkschuit open huis in ’t Stommeerkwartier aan de Baccarastraat 15.
Van 13.00 tot 16.00 uur zijn belangstellende welkom. De Werkschuit
presenteert creatieve cursussen
voor jong en oud.
Tijdens de open middag kan een
ieder nader kennis maken met de
verschillende cursussen en de docenten. De cursussen starten vanaf 21 januari. Op maandag worden
de cursussen tegel en glasmozaïek
en boetseren naar de natuur/bronsgieter gegeven, op dinsdagmorgen
aquarelleren, dinsdagmiddag creatieve vorming voor kinderen en ‘s
avonds tekenen en schilderen en
beeldhouwen. Op woensdagmiddag wordt ook de cursus creatie-

ve vorming kinderen gegeven, is er
het tekenatelier voor kinderen en ‘s
avonds abstract schilderen en edelsmeden voor volwassenen. Donderdagmiddag staat in het teken van
beeldhouwen in speksteen en een
cursus mozaiek voor tieners en ‘s
avonds vilten voor beginners en gevorderden en glas in lood. Vrijdagmiddag wordt ook de cursus creatieve vorming kinderen gegeven en
zaterdag zijn er de cursussen schilderen met acrylverf en buiten schilderen.
De Werkschuit organiseert ook creatieve kinderpartijtjes vanaf 6 jaar,
inlichtingen voor een kinderpartijtje
is www.creatieve-kinderpartijtjes.nl.
Verdere inlichtingen: www.gklein.
org/wsa/ of telefonische bij Margot
Tepas, tel. 0297-340150.

kende theatervoorstelling het unieke van Aalsmeer onder de aandacht
brengen en de mensen bewust te
maken van de historische, culturele
en economische context. De workshop wordt gegeven door David
Meijer, theatermaker en spelcoach.
Het bestuur van KCA roept iedereen op aan deze workshop mee te
doen: vanaf 14 jaar ben je van harte
welkom op zondag 27 januari vanaf
14.00 in de Historische Tuin aan de
Uiterweg, ingang Praamplein.
Voor meer informatie: kijk op de site
van www.kunstencultuuraalsmeer.
nl en link door naar lichtemaankweker! Aanmelden kan via email: ansdekruijf@hotmail.com of telefonisch
0297-342657.

Volop Salsa in
The Beach

Dia-lezing bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Op 17 januari komt de
Heer Arie Vermeer uit Harderwijk
naar de aula van het Wellantcollege in de Linnaeuslaan en zal voor
de afdeling Aalsmeer van Groei en
Bloei een dia serie over De Mercantour verzorgen. Dit is een groot nationaal park in het grensgebied tussen Frankrijk en Italië . Het nationale park is een schatkamer voor de
natuurliefhebber. Immers: van de
4200 soorten planten die in Frankrijk voorkomen staan er maar liefst
2000 in de Mercantour! Dit is onder
andere te danken aan de combinatie van het Mediterrane-, alsmede

Aalsmeer - Wil je je laten meevoeren in de wereld van Latin met volop gezellige mensen en zwoele exotische feesten? Kom dan op zondag 13 januari naar de maandelijkse salsaparty in The Beach. Vanaf
19.30 uur kan er weer heerlijk gedanst worden op de heerlijke latin
klanken in de tropische omgeving
van het indoor sportcentrum aan de
Oosteinderweg. De entree is gratis!
Ook beginnen vanaf maandag 14
januari nieuwe salsa cursussen in
The Beach. De salsa professionals
van salsa.nl verzorgen deze cursussen, waarbij de gevorderde salsa
dansers uitgebreid aan bod komen.
Voor meer info surf naar www.salsa.nl, hier vind je alles over de salsa
danslessen in The Beach of bel 0715149163/ 06-52689027.

het Alpenklimaat. De meest voorkomende boomsoort (9900 ha) is
de lariks; de boom van het licht genoemd, die het symbool is van de
flora van De Mercantour. Qua fauna
wonen er onder andere steenbokken en alpenmarmotten in het park.
Niet allen heeft Arie Vermeer gefotografeerd in het nationale park. Ook
omliggende gebieden met rotsplanten, maar ook weidebloemen, vlinders en dorpjes zijn op de gevoelige
plaat vastgelegd. Zoals steeds bent
u welkom ook als u geen lid bent.
De toegang is gratis, evenals de koffie, en de aanvang is 20.00 uur.

25 Jaar is Daan Lührs lid van mannenkoor Con Amore. Hij kreeg een zilveren
speld en een oorkonde van de korenbond.

Daan Lührs 25 jaar bij mannenkoor

Jubilaris bij 50-jarige Con
Amore in zonnetje gezet
Nu inschrijven voor ‘een cool
carnaval’ bij Pretpeurders
Kudelstaart - Van 1 tot en met
5 februari is het weer carnaval in
Kudelstaart. Met nog een kleine
maand voor de boeg is carnavalsvereniging De Pretpeurders volop
in de weer met de voorbereidingen,
bijvoorbeeld voor de optocht door
‘Poelgilderdam’ op zondag 3 februari. Deelnemers kunnen zich nog
tot 14 januari inschrijven. Prins Peter den Eerste en zijn Raad van Elf
roepen een ieder op om van deze laatste mogelijkheid tot inschrijving gebruik te maken. Om de optocht voor iedereen tot een feest te
maken, geldt een aantal eisen voor
de deelnemers. Eén hiervan is verplichte inschrijving vooraf, met opgave van contactpersoon en telefoonnummer, aantal deelnemers,
namen van de deelnemers en naam
van de bestuurder van de wagen.
De inschrijving dient vóór 14 januari binnen te zijn, wie zich daarbuiten aanmeldt moet helaas worden
uitgesloten van deelname. De Pretpeurders willen er, in overleg met de
gemeentelijke instanties, een waar
carnavalsfeest van maken. Dit betekent ook dat alle deelnemende wagens binnen het thema moeten pas-

sen: Een Cool Carnaval. In de weken
voor het carnaval zal de organisatie
een bezoekje brengen aan de deelnemers om te kijken of de wagens
voldoen aan de voorschriften op het
gebied van thema en veiligheid. Deze voorschriften worden na inschrijving verstrekt. Inschrijven kan bij het
secretariaat van De Pretpeurders:
Marco Splinter, Galileistraat 26, 1433
BX Kudelstaart, tel. 0297-367063, email M.Splinter@begam.nl.
Een dag voor de ‘grote optocht’
zal ook weer een kinderoptocht
door Kudelstaart plaatsvinden. Onder aanvoering van de jeugdprins
en -prinses trekken De Pretpeurders met hopelijk veel Kudelstaartse jeugd door de straten voor een
vrolijke tocht. Inschrijving hiervoor
is niet verplicht, maar de Raad van
Elf raadt de jeugd wel aan vast aan
de slag te gaan met het vervaardigen van pakken, versieren van fietsen en bouwen van wagens. De kinderoptocht wordt gehouden op zaterdag 2 februari. Na afloop vindt in
het Dorpshuis het kindercarnaval
plaats. Voor meer informatie over
het volledige programma tijdens
carnaval: www.pretpeurders.nl.

Aalsmeer - Amore kwam voor de
nieuwjaarsreceptie bijeen in gebouw ‘t Baken op zaterdag 5 januari.Dit is een dag heel belangrijke dag in de geschiedenis voor
het koor, want de daarop volgende maandagavond was de eerste
avond waarop de twee gefuseerde koren, het Aalsmeers Christelijk
mannenkoor en het dubbelmannenkwartet Con Amore, voor het eerst
samen zouden repeteren onder leiding van Sander van Willigen De officiële oprichtingsdatum was 6 januari in 1958.
Dit jaar bestaat Aalsmeers mannenkoor Con Amore 50 jaar. In zijn
nieuwjaarstoespraakje werd door
voorzitter Dick van Wees werd even
bij het jubileum stil gestaan. Hij
memoreerde hoeveel er in die 50
jaar is veranderd. Was in het begin een zangavond een uitje, nu is
het al moeilijk genoeg om voldoende mannen bereid te vinden om elke maandag avond bijeen te komen
om te zingen en te repeteren. En wat
dat repeteren betreft er zal nog veel
werk verzet moeten worden om zowel op 24 februari als op 8 maart
aanstaande goed voor het voetlicht
te komen.
Het jubileumconcert in de Bloemhof
op 8 maart is het grootste project,
een concert met veel bekende maar

ook veel nieuwe stukken en veel
nieuwe begeleiding wordt gegeven.
Om alle leden tevreden te stellen organiseert Aalsmeers mannenkoor
Con Amore op 24 februari een kerkconcert.
Dit wordt een kerkdienst met heel
veel zang, omdat er bij Con Amore
ook heel graag geestelijke muziek
word gezongen. Deze liederen pasten echter niet in het jubileumprogramma. Al met al een druk maar
ook een mooi jaar voor Aalsmeers
mannenkoor Con Amore met de
wens van de voorzitter om er met ze
alle de schouders onder te zetten zal
dit echt wel lukken.
Na deze opwekkende woorden werd
het eerste jubileum in de vereniging
gevierd.
Koorlid Daan Lührs was op 3 januari
vijfentwintig jaar lid van Con Amore. Hem werden de bekende jubilea
geschenken overhandigd, zoals de
oorkonde van het K.B.Z.O.N., de korenbond waarbij Con Amore is aangesloten, de oorkonde van de vereniging en de zilveren speld. Er waren bloemen voor Daan zijn vrouw.
De jubilaris vertelde nog dat hij in
gebouw ‘t Baken 25 jaar geleden
zijn eerste stemgeluid aan de gelederen van Con Amore mocht toevoegen en dat hij dit nog steeds met
veel plezier doet
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Vooraf opgeven een vereiste

ingezonden

Thema-bijeenkomst bij OVA
Economische visie Aalsmeer

Rectificatie: Teleurstellend begin
2008 bewoners Midvoordreef
Vorige week is in de Nieuwe Meerbode ten onrechte een artikel geplaatst betreft het opblazen van een
TNT brievenbus aan de Midvoordreef te Kudelstaart. In het artikel
werd vermeld dat een aantal bewoners van deze straat zelf verantwoordelijk zou zijn voor deze daad.
Deze veronderstelling was echter
niet juist en uitsluitend gebaseerd
op te snel getrokken conclusies en
teleurstelling.
Uit een gesprek met de bewoners
die zich door het artikel aangesproken hebben gevoeld, bleek dat niet
zij maar andere personen die zich op
dat moment in de straat bevonden
verantwoordelijk zijn voor het opblazen van de brievenbus. De verbazing

bij de in het artikel genoemde pappa’s was dan ook terecht groot dat
zij werden aangemerkt als vermeende daders. Tijdens het afsteken van
hun vuurwerk waren ook zij niet in
staat om de onverlaten te weerhouden van de eerder genoemde actie
en was bij hen de teleurstelling en
boosheid even groot.
Bij dezen bieden de schrijvers van
het vorige week geplaatste artikel
dan ook hun oprechte excuses aan
richting alle medebewoners van de
Midvoordreef die zich ten onrechte
aangesproken hebben gevoeld. Afgesproken is dat de buurt volgend
jaar alles in het werk zal stellen om
herhaling van dit incident te voorkomen.

Laatste werkdag jassen
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdag 28 december is in geheel Aalsmeer maar zeker ook in De Oude Veiling uitbundig ‘de laatste werkdag’ van het jaar
gevierd. Dit jaarlijks terugkerende
dorpsfeest gaat gepaard met veel
muziek en gezelligheid. Alleen aan
het eind van het feest gaat er dan
wel eens iets mis met de jassen.
Men pakt een verkeerde jas aan of
vergeet de jas.
Zo ook dit jaar heeft het grand-café in de Marktstraat weer een groot
aantal jassen overgehouden en zijn
er enkele mensen die hun eigen

jas niet meer terug kunnen vinden.
Dat betekent dat er door sommige
mensen nog een jas geruild dient te
worden, zodat iedereen zijn of haar
eigen jas weer terugkrijgt. De Oude
Veiling rekent er op dat de mensen
die een verkeerde jas in bezit hebben deze zo snel mogelijk terugbrengen. Voor het terugbrengen van
deze ‘laatste werkdag jassen’ wordt
verzocht te bellen met telefoonnummer 0297-364746 zodat een en ander opgelost kan worden. De Oude
Veiling is gevestigd aan de Marktstraat 19 te in het centrum.

Zondag eerste repetitie:

Wordt Kudelstaartse musical
een Nederlandse hit?
Kudelstaart - Zondag 13 januari vinden tussen 19.00 en 21.00 uur
een korte inleiding en de eerste repetitie plaats van de musical ‘Joseph
and the amazing technicolor dreamcoat’. Wat dan begint als een echte
Kudelstaartse musical, zou over enige tijd wel eens een Nederlandse hit
kunnen zijn. Immers, vorige maand
lekten via RTL Boulevard plannen
van de AVRO en Joop van den Ende
Theaterproducties uit om een auditieprogramma als het succesvolle ‘Op zoek naar Evita’ los te laten
op een volgend project; de musical
‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’ van Andrew Lloyd
Webber.
Nederlandstalig
Vooruitlopend op de plannen van
Van den Ende, werkt de Kudelstaartse organisatie aan een geheel eigen
versie van de musical. Die wordt
door bureau Veldwerk speciaal voor
Kudelstaart op maat gesneden en
voorzien van Nederlandstalige liedteksten. Hoewel het om een Kudelstaarts initiatief gaat, komen zowel de zangers en zangeressen als
de musici komen uit de hele omgeving van Kudelstaart tot aan Leimuiden en Zevenhoven toe. Mensen
die nog willen meezingen in de geheel eigen lokale uitvoering van de
toekomstige Nederlandse musicalhit, zijn van harte welkom op deze
eerste bijeenkomst. Ook als men, in
plaats van de longen uit het lijf te
zingen, de handen uit de mouwen
wil steken bij decorbouw of kos-

tuumkleding: iedereen is van harte
welkom op deze zondagavond.
Informatieve avond
Er zal dan een korte inleiding worden gegeven over de musical en de
aanleiding: het 150-jarig bestaan
van de RK Parochie Kudelstaart dit
jaar. De première vindt dan ook 150
dagen na de eerste repetitie plaats
op donderdag 12 juni, gevolgd door
nog twee uitvoeringen op vrijdag 13
en zaterdag 14 juni in de Sint Jankerk aan de Kudelstaartseweg. Namens Veldwerk zullen Maria Couprie, Leendert-Jan Veldhuyzen en
Marijke Langeveld ingaan op het
muzikale deel van de avond en vast
wat van de muziek laten horen. Tijdens deze eerste sessie zal meteen
begonnen worden het oefenen van
een of twee liedjes uit ‘Joseph’.
tussenkop: Inschrijven kan
Wie op wat voor manier dan ook
bij de nieuwe Kudelstaartse musical betrokken wil raken, kan zich 13
januari meteen ook opgeven. Voor
koor- en bandleden wordt een bijdrage gevraagd van in totaal 10 euro als dekking van de kosten die
tijdens de repetities (elke zondagavond daarna tot begin juni) en de
muziek.
Voor kinderen jonger dan 12 jaar
(er is ook een jongerenkoor) wordt
geen bijdrage gevraagd. Wie zondag niet kan komen, maar wel mee
wil doen, kan contact opnemen met
Garry Scholte-Remmerswaal: 0613409523.

Vriendschapscursus voor
55+vrouw bewijst nut!
Aalsmeer - Vriendschapsnetwerken worden altijd kleiner als je wat
ouder wordt, maar de behoefte aan
vriendschap neemt niet af. Eén derde van de 55+vrouwen heeft last
van gevoelens van eenzaamheid.
Het komt echter onder alle mensen
van alle leeftijden voor.
De meeste mensen noemen het een
gevoel van verdriet, van leegte. Alleen zijn hoeft niet te betekenen dat
men zich alleen voelt, maar het verschijnsel dat mensen alleen zijn en
zich alleen voelen in deze maatschappij neemt toe.
Vriendschappen ontstaan (bijna)
nooit spontaan. Met iemand echt
bevriend raken is een proces met
momenten waarop iemand kan aanhaken of juist afhaken.
Echter, vrienden maken, kun je leren! De Stichting Welzijn Ouderen
Aalsmeer organiseert voor 55+vrouwen een vriendschapscursus.
Deze bestaat uit tien bijeenkomsten waarin de deelneemsters aan
de slag gaan om nieuwe vriendschappen te ontwikkelen en/of oude vriendschappen nieuw leven in
te blazen.
In de cursus worden oefeningen gedaan om bijvoorbeeld een realistischer of positiever zelfbeeld te ont-

wikkelen, of om grenzen te leren
aangeven, iets waar zeker veel vrouwenvriendschappen op stuk lopen.
De cursus wordt gegeven door Eeva
Kriek en start morgen, vrijdag 11 januari van 9.15 tot 11.30 uur in gebouw Seringenhorst in de Parklaan.
De kosten zijn 55 euro en er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan bij de SWOA, tel. 0297344094.
Voor inlichtingen en vragen over
deze cursus: Eeva Kriek, tel. 0206414178, email: ekriek2@compuserve.com.

Speelavond in
de Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 11 januari houdt
buurtvereniging Hornmeer de eerste speelavond in het nieuwe jaar.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma en iedereen is welkom. Vanaf 20.00 uur nemen de heren en dames plaats achter de tafels
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Ook u/jij bent welkom.

Zuiderpark-bewoners vieren
gezamenlijk oud en nieuw!
Kudelstaart - Bewoners van het
Zuiderpark te Kudelstaart hebben
gezamenlijk het oud- en nieuw feest
gevierd. Ongeveer 60 bewoners en
kinderen hebben er een feestelijke
jaarwisseling van gemaakt. In het
midden van de straat werd de legertent van het Zuiderpark opgezet.
Terrasverwarmers zorgden voor een
aangename temperatuur, kerstverlichting en muziek voor de gezellige sfeer. Iedereen had iets lekkers/
culinairs gemaakt en menigeen was
verrast door de kookkunsten.

Om negen uur werd alvast voor de
allerkleinsten een kindervuurwerkfeestje gevierd, waarna ze heerlijk in
hun bed konden dromen van al die
mooie sterretjes.
Nadat de babyfoons in een niet wisselbare rij waren gezet kon er weer
worden gefeest en geproost op het
nieuwe jaar. Het fonds voor buurtinitiatieven van de gemeente Aalsmeer
wordt bedankt voor het budget wat
beschikbaar werd gesteld om het
feest gedeeltelijk te kunnen bekostigen.

ingezonden
Het jaar uitgeknald, uit de tijd?
Het oude jaar hebben wij er weer
uitgeknald. 30 December was de
proloog van ‘Jong Oranje’. Oudjaar op de dag werden de wijken al
vroeg bevolkt door de zonen van de
vaderees vol schoolrugzakken en
plastic tassen met vuurwerk.
Jongens, nog niet in de leeftijd voor
een krantenwijk die niet voor hun
vaders onder deden.
Maar ja, wij deden het al en ook
onze kinderen en kleinkinderen. Al
vervloog de wens van onze kleinzoon om vlieger te worden met zijn
vingers.
Van luchtvervuiling hadden wij nog
nooit gehoord en milieu stond in
Van Dale als afkomst, familie. Dat
dit zware vuurwerk bij mij weer herinneringen oproept aan oorlog, daar
heeft de jongen generatie uiteraard
geen weet van.

Dat de ouderen na het feest hun
straat weer veegden, was correct en
hulde voor de jongeren die met stoffer en blik de wijk introkken.
Dagelijks krijgen wij beelden op de
televisie van armoede en ellende in
de wereld.
Wij krijgen brieven meet acceptgiro’s in de bus van fondsenwervers
voor kinderen zonder ledematen,
met ziektes en zonder eten, drinken, school, ouders, etc. terwijl wij
honderden miljoenen besteden aan
‘vreetzame’ feestdagen.
Verder blazen wij alleen al in Nederland voor 60 miljoen de lucht in en
de overheden over de gehele wereld
doen hier ook aan mee.
Wij hebben het goed, maar zijn toch
een arm volk.

Oostend-sjoelers
delen de winst

De volgende sjoelavond is donderdag 17 januari, aanvang 20.00 uur in
‘t Middelpunt in Oost aan de Wilhelminastraat.

Aalsmeer - De kop is eraf in 2008.
Na een toost op het nieuwe jaar
voor gezondheid en sjoelgeluk is
Oostend weer met sjoelen gestart.
Het is een zeer verrassende uitslag,
Een gedeelde eerste plaats was er
voor de dames T. v.d. Maden en J.
Schuttel. Vervolgens een gedeelde
plaats voor de dames E. Schuit en
L. de Nooij en een gedeelde plaats
voor mevrouw E. Bogaard en de
heer D. Hoekman. In de prijzen vielen verder Kimberley Hoekman en
mevrouw I. Boer.

Opa Joop, Ketelhuis 22.

Aalsmeer - De Ondernemers Vereniging Aalsmeer en de Kamer van
Koophandel Amsterdam hebben het
initiatief genomen om een Economische Visie op te stellen voor de gemeente Aalsmeer.
De visie zal ondermeer gaan dienen
als bouwsteen voor de gemeentelijke gebiedsvisie. Het project is in
volle gang en een groot aantal ondernemers heeft de afgelopen weken gevolg gegeven aan het verzoek
van de Kamer van Koophandel om
hun inbreng te leveren via de online enquête.
Medio januari zullen de eerste re-

sultaten beschikbaar zijn en deze
presenteren de OVA en de KvK op
woensdag 23 januari tijdens de thema-bijeenkomst ‘Economische Visie
Aalsmeer’. Wout Grift, projectleider
namens de Kamer van Koophandel
Amsterdam, zal de aanwezigen informeren over de stand van zaken
van de economische visie. De bijeenkomst is in gebouw De Legakker aan de Turfstekerstraat 63. Wie
de bijeenkomst bij wil wonen, dient
zich op geven bij het secretariaat,
liefst per email: i.schreuder@hbagbloemen.nl. Bellen kan naar 0297380095, faxen naar 380099.

Nog enkele plaatsen vrij!

‘Geheugen de baas’ voor
ouderen bij de SWOA
Aalsmeer - Op maandag 4 februari start bij de SWOA een cursus
geheugentraining voor ouderen uit
Aalsmeer. Deze cursus wordt gehouden in wijksteunpunt Meander
in de Clematisstraat. Iedereen vergeet wel eens wat. Maar bij veel ouderen die soms wat vergeetachtig
zijn, blijkt de angst te bestaan dat
dit een voorbode is van een beginnende dementie.
Deze angst is in de meeste gevallen echter ongegrond. Wel moet het
geheugen ‘in vorm’ gehouden worden. Dat ouderen vaker iets vergeten wordt mede veroorzaakt doordat
men na de Vut of pensionering een
veel rustiger leven krijgt. Men doet
veel minder vaak een beroep op
het geheugen.Daarom is de cursus
geheugentraining zo zinvol. In deze cursus worden u technieken geleerd, die u in staat stellen om zaken

beter te kunnen onthouden. De cursus is bedoeld voor ouderen, die bij
zichzelf merken dat het geheugen
wat minder goed functioneert dan
men zou wensen en daar verbetering in willen brengen. Ook mensen
die hun geheugen willen trainen en
op deze manier willen voorkómen
dat er problemen ontstaan, kunnen
baat hebben bij de cursus.
De geheugentraining is niet bedoeld
voor ouderen, waarbij er sprake is
van een vastgestelde dementie. De
cursus geheugentraining wordt gegeven door Ansje Weima op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
en bestaat totaal uit tien lessen. De
deelnemersbijdrage is 55 euro en
dit bedrag is inclusief cursusboek.
Aanmelden kan door een belletje
naar wijksteunpunt Meander, tel.
0297- 323138.

Vergadering en winterfilms
bij ijsclub Aalsmeer Oost
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 11 januari, houdt IJsclub AalsmeerOost haar jaarvergadering in gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 273a.De aanvang is 20.00 uur.
Na afloop van de vergadering worden enige films vertoond door Siem
Kooy, onder andere een winterfilm
op het Molmpoeltje (achter garage Spring in ’t Veld), waar vroeger

de ijsbaan van Aalsmeer-Oost was.
Het is alweer elf jaar geleden dat er
volop geschaatst kon worden op de
baan in Oost en door het natuurgebied. Wie weet wat de winter dit
jaar brengt. IJsclub Aalsmeer-Oost
brengt u/jou in ieder geval in winterse stemming! Na de voorstelling
is er de traditionele gratis verloting.
Iedereen is van harte welkom.

Speelavond bij
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 15 januari
houdt buurtvereniging Ons Aller Belang Uiterweg de eerste speelavond
van het nieuwe jaar. Vanaf 19.30 uur
worden de kaarten geschud in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Kaartliefhebbers zijn welkom.

Ik voel wat jij niet voelt...

Bruisend muziektheater
tijdens KCA familieconcert Bijeenkomsten computer-hulp
Aalsmeer - Wat hoor je als je blij
bent of juist heel erg boos? Kan je
door een liedje verliefd worden?
Ben je wel eens bang en ken je
griezelige muziek waar je kippenvel van krijgt? En hoe klinkt dapper? Op vrijdag 25 januari presenteert de stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer het jaarlijkse familieconcert met bruisend muziektheater vol
interactie voor iedereen vanaf 5 jaar.
De Notenbakker is de titel van het
concert. Sopraan Caroline Erkelens
en pianiste Marjolein Bakker gaan
samen met het publiek op zoek naar
gevoelens en de muziek die daar bij
past. De productie biedt een grote variëteit aan muziek. Moeiteloos
word er geswitcht van een bekend
kinderliedje naar een Dinosaurus-

blues of van een echte opera-aria
naar een onvervalste smartlap! Verder zette Marjolein Bakker op beeldende wijze een aantal bekende
kindergedichten op muziek. Het publiek heeft in deze voorstelling een
grote rol. Er is ruimschoots gelegenheid om mee te zingen, te dansen
en te klappen. En als je daar geen
zin in hebt, dan blijf je lekker rustig
in je stoel zitten genieten van alles
wat er gebeurt. Het concert op 25
januari is in de Oud Katholieke Kerk
aan de Oosteinderweg 394 en begint om 19.30 uur. De zaal is open
vanaf 19.00 uur. Toegang 10 euro voor volwassenen, kinderen half
geld. Leeftijd van 5 tot 100 jaar.
Kaarten zijn te bestellen bij Nico de
Groot, tel. 0297-324160.

55+ in Meander
Aalsmeer - Op de dinsdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur worden in
wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20 computerhulp-bijeenkomste georganiseerd voor 55plussers. De entree is 3 euro per
middag en dit bedrag is inclusief
een kop koffie of thee. Wie een bijeenkomst wil bijwonen, dient zich
vooraf aan te melden bij Rineke van
Someren, telefoon 0297-323138, bereikbaar van maandag tot en met
donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur
of een mailtje sturen naar meander@swoaalsmeer.nl. Op dinsdag 15
januari wordt tijdens de bijeenkomst
downloaden van foto’s, programma’s en andere bestaanden behandeld. Hoe werkt dat nu eigenlijk? Op
22 januari gaat de middag over rou-

te- en reisplanners, op dinsdag 29
januari krijgen de deelnemers enkele basisbeginselen van het tekstverwerkingsprogramma Word uitgelegd. Deze middag kan een opstapje zijn naar de cursus Word, die ook
door de Swoa wordt verzorgd (in de
Parklaan).
Als u die cursus al eens volgde, kan
deze middag een opfrissertje voor
u zijn. Op 5 februari staat het fotobewerkingsprogramma Picasa op
de behandelagenda, op 12 februari beveiliging, 19 februari het rekenprogramma Excel, op 26 febrauri
hoe maak je een digitaal fotoalbum,
4 maart tabellen maken, 11 maart
tom-tom, 18 maart simPC, 25 maart
zoeken op internet en 1 april google earth.

Thema-avonden in Irene
Aalsmeer - Op de maandagavonden 28 januari en 4 februari worden
door de hervormde gemeente wijk
Dorp twee thema avonden georganiseerd, die verzorgt zullen worden
door drs. J. van Barnveld. Van Barneveld is auteur van verschillende
boeken, waaronder ‘Met Israël op
weg naar de Eindtijd’ en ‘Om Sions wil niet zwijgen’. Ook geeft Van
Barneveld regelmatig lezingen door
heel het land.

Vorig jaar heeft de heer Van Barneveld in Aalsmeer het een en ander verteld over Israël en de eindtijd.
Deze keer zullen de onderwerpen
‘De gemeente en Israël?’ en ‘Het geheim van de verharding van Israel’
zijn. Beide avonden worden gehouden in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en beginnen om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om
deze interessante avonden bij te komen wonen.
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Er zijn nog plaatsen vrij

Digitale camera
uit auto weg

Uitje PvdA Aalsmeer naar
de Tweede Kamer
Aalsmeer - De PvdA afdeling
Aalsmeer, lokaal onderdeel van de
PACT, organiseert 30 januari een uitstapje naar de Tweede Kamer. Vanaf
het Raadhuisplein zal om 13.00 uur
worden vertrokken. Afgesproken is
dan ook om 12.45 uur te verzamelen. Hierna zal met eigen vervoer de
weg naar de Tweede Kamer beginnen. Om 14.30 uur worden de deelnemers ontvangen bij de ingang

Aalsmeer - Op 21 december is ingebroken in een in de Händelstraat
in de Hornmeer geparkeerde auto.
Het dasboardkastje is door de dief
doorzocht. Ontvreemd is een digitale camera.

Lange Poten, waarna de rondleiding
zal plaatsvinden. Om 15.30 uur is
er een ontmoeting met Mei Li Vos,
en om 16.30 uur zal het bezoek ten
einde zijn. Er gaan een aantal leden
mee, maar er is nog ruimte. Er zijn
nog negen plaatsen beschikbaar,
wel is eigen vervoer gevraagd. Aanmeldingen kunnen naar a.ham@tip.
nl of anders kunt u bellen met 0624684394.

Flessen drank uit
winkel gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 1 januari
om half twee in de nacht is ingebroken in een winkel aan de Aalsmeerderweg. Een raam is door de dieven
ingegooid. Er zijn diverse schappen
met flessen drank gestolen. De politie heeft de inbraak in onderzoek.

Nieuwjaarsbijeenkomst VVD
met kamerlid Griffith te gast
Aalsmeer - Op vrijdag 18 januari
wordt de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de VVD Aalsmeer gehouden. Speciale gast deze avond is
VVD tweede kamerlid Laetitia Griffith. De bijeenkomst start om 20.00
uur en wordt gehouden bij Watersportvereniging
De nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2. Bestuursvoorzitter Teun Treur
zal de bijeenkomst openen en kort
terugblikken op het afgelopen jaar
en alvast vooruit kijken naar het komende jaar.
Gastspreker Laetitia Griffith gaat tijdens de bijeenkomst in op de actuele landelijke politiek en de ontwikkelingen binnen de VVD. Uit
haar eigen bestuurlijke portefeuille
Staats en Bestuursrecht bespreekt

zij onderwerpen als aanpak van het
geweld tegen gezagsdragers. Laetitia beschrijft zichzelf als: “Ik sta voor
Vrijheid, Veiligheid en Democratie.
Zelfontplooiing, bescherming van
de zwakkere en respect voor andersdenkenden hoort daarbij.”
Overige onderwerpen die worden
besproken op deze bijeenkomst
zijn de verkiezingen van de landelijke VVD-voorzitter en de naderende
waterschapsverkiezingen. Uiteraard
is er tijdens de avond gelegenheid
tot vragenstellen over de onderwerpen die besproken worden. De bijeenkomst wordt afgesloten met een
informele borrel. De bijeenkomst is
zowel voor leden als niet leden bedoeld, en iedereen is van harte welkom.

Oud en nieuw
redelijk!

Stenenstapel in Zijdstraat
Aalsmeer - In december is een
aanvang gemaakt met de sloop van
eerst de stuurtjes en andere obstakels achter de rij woningen in de
Zijdstraat tussen de bank en de molen. Gelijk daarna werden de happers gezet in de huizen zelf en in
no-time was de boel plaat. Zaterdag
jl. restte slechts nog een stenensta-

pel en momenteel wordt hard gewerkt om de resten te verwijderen.
De weg wordt vrij gemaakt voor het
nieuw bouwen van winkels en appartementen op deze plek. Op de
locatie naast het bankgebouw, deze verdwijnt overigens niet, aan het
Praamplein gaat een AH-supermarkt gerealiseerd worden. Zodra

het mogelijk is wordt gestart met de
nieuwbouw. Bezoekers aan het centrum hoeven overigens niet tegen
het ‘gapende gat’ aan te blijven kijken. De wethouder wil de bouwplek
afschermen middels een schutting.
Onderhandelingen zijn hierover met
de winkeliersvereniging. Er zijn al
diverse ideeën geuit.

SWOA in fusieonderhandeling
Aalsmeer - De stichting Welzijn
Ouderen Aalsmeer is in onderhandeling met de stichting Welzijn Ouderen Amstelveen/Uithoorn en Algemeen Maatschappelijk Werk om
te komen tot een fusie. Mogelijk kan
deze samenwerking de kosten verlagen, want de groep ouderen in de
gemeente wordt steeds groter terwijl de gemeente niet meer subsidie beschikbaar kan stellen. Er moet
bezuinigd worden om uit de rode
cijfers te blijven. De gemeente wilde
overigens dit jaar korten op de subsidie van de SWOA, maar heeft hier
vooralsnog van afgezien. De SWOA
heeft om de kosten te kunnen verlagen ook in de ‘eigen zaak’ gekeken.
Per 1 januari bijvoorbeeld is een
aantal cursussen in prijs gestegen
en besloten is om het ouderenblad
60+ aan te passen. Het boekje gaat
alleen bezorgd worden bij 65+ers en

komt nog meer drie keer per jaar uit.
In december jl. is het eerste exemplaar verschenen, nummer twee en
drie komen uit in mei en augustus.
Verder wordt vanaf nu ook een bedrag van 25 euro gevraagd voor het
installeren van een alarmapparaat
in woningen van ouderen. Overigens wil de SWOA absoluut niet dat
de groep met de kleinste beurs gaat
afhaken nu de kosten stijgen.
Er gaan onderhandelingen gevoerd
worden met de gemeente om te
komen tot een regeling voor deze
groep ouderen. En uiteraard blijft de
stichting alert als het gaat om voorzieningen voor ouderen. Zo zijn er
nog te weinig betaalbare seniorenwoningen en discussies zijn in volle gang voor het oprichten van wijksteunpunten.
Ook hoopt de SWOA middels vrijwilligers voorzieningen als de klussen-

dienst, de haal- en breng mogelijkheid en de boodschappenservice te
kunnen blijven aanbieden aan ouderen. Blijvend zijn ook de gymnastieklessen speciaal voor ouderen, de
sport- en spelinstuif, diverse cursussen en wie vragen heeft op het gebied van inkomstenbelasting, huurof zorgtoeslag kan het spreekuur
belastingvragen bezoeken.
Overigens is de stichting op zoek
naar meer klusjesmannen of –vrouwen. De vraag naar deze service
is fors toegenomen. Heeft u tijd
voor een klusje of voor ander vrijwilligerswerk? Bel dan het steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer tijdens kantooruren op nummer 0297347510 of kom langs tijdens de inloopspreekuren, maandag van 9.00
tot 12.00 uur en donderdag tussen
11.00 en 15.00 uur. Meer weten over

“Jeugd veilige thuishaven bieden”
Foto Jody van Dongen.

Bouwkeet uitgebrand in
Ruisvoornstraat in Oost
Aalsmeer - Op zaterdag 5 januari rond half elf in de ochtend is een
bouwkeet uitgebrand aan de Ruisvoornstraat in Nieuw-Oosteinde. De
oorzaak van de brand is onbekend.
Mogelijk is de kachel de veroorzaker. Er lag veel papier in het kantoor.
De keet stond gestapeld op een
bouwterrein. Een deel van het
bouwterrein wordt al bewoond, de
bouwkeet stond op het gedeelte
waar nog geen woningen zijn opgeleverd. De brand brak uit in een
zogenaamde ‘gestapelde’ bouw-

keet. De bovenste bouwkeet brandde volledig uit, de brandweer wist
de onderste bouwkeet te behouden,
maar er hier wel veel waterschade.
De brandweer had in eerste instantie wat moeite om voldoende water ter plaatse te krijgen, om die reden werd een tweede autospuit gealarmeerd. Vanuit een nabijgelegen
sloot kon vervolgens voldoende water worden gehaald om de brand te
blussen. De brandweer had na een
klein half uur de brand onder controle. De schade wordt geschat op
150.000 tot 200.000 euro.

Hornmeer vergadert 15 januari
Aalsmeer - Ook in het nieuwe jaar
houdt de Wijkraad Hornmeer zich
weer bezig met het behartigen van
belangen van de Hornmeerders. Iedere maand is er vergadering waar
bewoners hun zegje kunnen doen
over het wel en wee van de Hornmeer. Bij wijze van uitzondering vergadert de wijkraad deze maand op
dinsdag, en wel op 15 januari vanaf
19.30 uur. De wijkraadvergadering
wordt gehouden in het Buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. Onderwerp die avond is onder andere de
JOP (ontmoetingsplek voor jongeren) in de Hornmeer. Bewoners van
de Hornmeer zijn weer van harte

welkom, evenals andere belangstellenden. Wilt u als bewoner punten
te bespreken die u na aan het hart
liggen, komt dan naar de wijkraadvergadering. U kunt ook gewoon
komen om te luisteren naar wat er
gaande is in de Hornmeer. De volgende vergaderingen van de wijkraad staat gepland voor de donderdagen 14 februari en 17 maart. Bent
u niet in de gelegenheid vanavond
te komen en wilt u toch iets bespreken of aankaarten, stuur dan een email naar wijkraadhornmeer@hotmail.com of een briefje naar het
secretariaat van de wijkraad: Meervalstraat 4, 1431 WG Aalsmeer.

Noordwijkse blues in voorprogramma

Matt Schofield live in P60
Amstelveen – Matt Schofield uit
Amerika wordt alom beschouwd als
één van de grootste aanstormende
talenten in de blues en aanstaande vrijdag 11 januari treedt hij met
zijn band op in P60 in het stadshart.
Schofield’s muziek heeft blues als
basis, maar bevat ook heel veel invloeden uit funk, jazz en soul.
Het afgelopen jaar stond Schofield
ondermeer op de bühne met grootheden als Jan Akkerman en Robben
Ford. In 2006 maakte Matt Schofield

met zijn vast drummer en toetsenist/
organist indruk op vele, grote Europese festivals van Moulin Blues en
de koninginnenacht in Nederland
via de Breminale in Duitsland tot
aan Peer in België.
Het voorprogramma wordt vrijdag
verzorgd door de band Big Blind.
Blues in topvorm brengen de vier
jonge gasten uit Noordwijk. De zaal
van P60 is open vanaf 20.00 uur, de
entree bedraagt 10 euro in de voorverkoop en 11 euro aan de deur.

Gemeente, Cardanus en Bon
Ami slaan handen ineen
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer,
Vrijwilligerscentrale Cardanus en
discotheek club Bon Ami hebben
de handen ineen geslagen om de
jeugd van Aalsmeer en Kudelstaart
een veilige thuishaven te bieden.
Het project gaat komende woensdag 16 januari om 19.00 uur van
start en wekelijks zal de schitterend gelegen locatie aan de Dreef
iedere woensdag- en donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur geopend zijn voor de jeugd vanaf circa
12 jaar. Het voornemen is om samen
met de jeugd en een jongerenwerker invulling te gaan geven aan de
avonden door middel van speciale
thema’s bijvoorbeeld op het gebied
van sport en voorlichting maar ook
spelletjes, gameavonden, tafeltennis, kaarten en darts komen ruim-

schoots aan bod. Wat wil de jeugd
en welke bijdrage kan hier aan gegeven worden? Gezien de fraaie ligging zijn er tal van mogelijkheden
te bedenken en dat kan zowel binnen (in de koude maanden) als buiten (in de warme maanden) plaatsvinden.
‘Smaakvolle drankjes”
Marco, Sandra en Jan hebben er
echt zin in en hopen vurig dat het
initiatief, waarbij eigenlijk niets te
gek is, door de jeugd omarmd zal
worden. Wel hebben zij besloten dat
er op genoemde avonden een alcoholontmoedigingsbeleid gevoerd zal
worden. Er zijn tal van andere mogelijkheden om de jeugd kennis te
laten maken met diverse andere
“smaakvolle drankjes”. De avonden

zijn overigens gratis te bezoeken
en consumpties zijn voor eigen rekening. Het belangrijkste is dat de
jeugd zich lekker voelt en zich kan
ontspannen in een geborgen, warme omgeving waar het aangenaam
toeven is.
Vertrouwen
De indeling van discotheek club
Bon Ami leent zich uitstekend voor
dit doel en vandaar dat de drie initiatiefnemers met het nodige vertrouwen van start gaan om er samen
met de jeugd een succes van te maken en daartoe zullen zij de ogen en
de oren de kost geven om zo soepel
mogelijk in te spelen op de wensen
en verlangens die bij de jeugd leven,
mits zij redelijkerwijs ingevuld kunnen worden.

Aan vakanties aangepast
vergaderschema gemeente
Aalsmeer - Het vergaderschema
van de gemeente is eind van het
jaar samengesteld en in deze lijst
met datums voor het beraad en de
raadsvergadering is rekening gehouden met de schoolvakanties. En
dat is voor het eerst sinds jaren. Het
was altijd vaste prik, beraad en raad
op de tweede en de vierde donderdag van de maand met uitzondering
van juli. Deze maand wordt er niet
vergaderd. Door de maand juli kunnen de fracties weer een streep zetten, ook in 2008 vergaderloos. Echter voor de rest moet regelmatig de
agenda geraadpleegd worden, want

Meander: Stap
eens binnen!
Aalsmeer - Wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat biedt ouderen wekelijks een scala aan activiteiten. Zo wordt er dinsdagmiddag gebridged in Meander, komen

er is geschoven. Deze maand januari verandert er niets, dus vanavond
en donderdag de 24ste beraad en
raad. Ook voor de maanden maart,
april, juni, augustus, september en
november kan als vanouds de tweede en vierde week van de maand
aangehouden worden. In februari wordt rekening gehouden met
de voorjaarsvakantie en is gekozen
om op de eerste donderdag van de
maand ter vergadering bijeen te komen, op 7 februari. De tweede vergadering in februari is in de derde
week, op de 21ste. In mei wordt rekening gehouden met de meiva-

kantie en staan beraad en raad gepland op 15 en op 29 mei, respectievelijk de derde en de vijfde week.
Ook de herfstvakantie is in het vergaderschema opgenomen. De fracties gaan ‘gewoon’ om de tafel in de
tweede week van de maand, dus op
de 9de, maar treffen elkaar daarna
pas weer in de vijfde week, op de
30ste. Tot slot: De begrotingsraad is
op 6 november en de laatste vergadering in 2008 is op 11 december.
De aanvangstijd is onveranderd, om
20.00 uur wordt de voorzittershamer
ter hand genomen in de raadzaal
van het gemeentehuis.

om de veertien dagen senioren vanaf 60 jaar bijeen voor de ronde tafel
en tweemaal in de week staat klaverjassen op het programma. Op
maandag is er vrij kaarten en op
donderdag is er competitie. Voor het
klaverjassen en het bridgen is vooraf opgeven wel vereist. Dit kan door
te bellen naar het wijksteunpunt, te-

lefoon 0297-323138. Gewoon binnen lopen voor kop koffie of thee,
een praatje, een krantje lezen of een
spelletje doen, kan ook Meander.
Het wijksteunpunt is het gehele jaar
geopend van maandag tot en met
donderdag tussen 9.30 en 12.00 uur.
Stap eens binnen in het wijksteunpunt in de Clematisstraat.

Aalsmeer - De politie kijkt terug
op een redelijk verloop van de oud
en nieuw-viering in Aalsmeer en
Kudelstaart. Net als in andere gemeenten zijn borden vernieuwd, auto’s beschadigd door vuurwerk en
moesten abri’s het ontgelden, maar
vechtpartijen hebben zich niet voorgedaan. Ingegrepen moest worden
bij vreugdevuren. Onder andere is
vlam gezet in een oude caravan op
de Jac. Takkade en in pallets in de
Clauslaan.

Inbraak woning
Kudelstaart - Op vrijdag 4 januari is tussen half twee en drie uur in
de middag ingebroken in een woning in de Daltonstraat. De bewoners troffen bij thuiskomst een open
deur aan. Deze bleek geforceerd,
evenals de deur van de schuur. Uit
het huis is niets ontvreemd. Mogelijk zijn de inbrekers gestoord tijdens hun ‘klus’.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 4 januari is
tussen kwart over zeven en half acht
in de avond een fiets gestolen vanuit de Ophelialaan. Het betreft een
herenfiets van het merk Giant, type
Melbourne en grijs van kleur. Ook
vermist wordt een herenfiets van
het merk Rih, type Sigma N7, grijs
van kleur. Op 24 december is deze, eveneens vanuit de Ophelialaan,
gestolen.

Muntgeld uit
kassa ontvreemd
Aalsmeer - In de nacht van maandag 31 december op dinsdag 1 januari is een bedrijf in de Zijdstraat
bezocht door inbrekers. De dieven
zijn er vandoor gegaan met muntgeld uit de kassa.

30 Accu’s weg!
Aalsmeer - Tussen 28 november en
28 december is een bedrijf aan de
Zwarteweg beroofd van dertig accu’s. De accu’s stonden klaar voor
vervoer op een oplegger. Medewerkers hebben op 28 november in de
buurt een witte bestelauto van het
merk Opel zien staan met daarin
twee mannen. Mogelijk zijn dit de
daders van de diefstal. De politie
doet onderzoek.

Inschrijven voor
korendag kan!
Aalsmeer - Er zijn nog onvoldoende koren (vijf) die willen deelnemen
aan de zevende Rabokorendag. De
organisatie, mannenkoor Con Amore, wil een mooie mix van koren presenteren voor een afwisselend programma. Maar dan zijn natuurlijk
wel zangers en zangeressen nodig
die laten horen wat een leuke hobby
zingen is Dus besturen meldt u aan.
Dit kan telefonisch via 0297 323847
of via amkconamore@hotmail.com
onder vermelding deelname korendag.

Feestavond bij
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag
19 januari een feestavond. De prijzen gaan uitgereikt worden die door
de leden zijn gewonnen tijdens de
vogeltentoonstelling. Ook staan 3
ronden kienen op het programma,
een grote verloting en er worden
enkele vrijwilligers in de bloemetjes
gezet. De zaal is open vanaf 19.00
uur, aanvang 20.00 uur in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat.

Rijbewijzen kwijt
Hoofddorp - De politie heeft tijdens snelheidscontroles met de lasergun op 8 januari drie rijbewijzen
ingevorderd op de N201. Alle drie
automobilisten reden flink te hard.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 10 januari 2008

Opgeruimd het nieuwe jaar in...

Van de hak
op de tak

Kledingcontainers overvol
Aalsmeer - Kasten opgeruimd. Tja,
kind groeit, kleding ‘verwast’ of het
truitje of de broek gewoon zat, niet
modieus meer. De opruiming leverde liefst zes vuilniszakken op.
Wat zullen de arme mensen in derde wereldlanden blij zijn. Gelijk de
klus maar afmaken en op naar de
kledingcontainer op het Praamplein
jl. zondag 6 januari. Eén zak ging
er in, maar toen was de ‘bak’ toch
echt vol. Op naar de Ophelialaan,
op het Pompplein staan er wel twee.
De eerste aanblik deed vermoeden
dat ook deze vol zitten. Er staan zakken omheen... Maar misschien konden de brengers niet bij het ‘loket’,
dus nog even van dichtbij controleren. Het is echter waar, eveneens
‘nokkie’ vol. Bekend in Aalsmeer en
doorzetters, dus op naar het volgende ‘groen’ in de Hornmeer. Nee, hè,
ook voldaan. Geen zak meer in te
proppen. Anderen hebben dit al ervaren. Om de container staan even-

eens zakken. Is men vergeten dat
er in Aalsmeer kledingcontainers
staan? Heeft iedereen de kerstvakantie aangegrepen om de kledingkast eens uit te pluizen? Allemaal
opgeruimd het nieuwe jaar in?
Maar naar huis gereden met nog
steeds een volle auto. De zakken
rond de container neerleggen leek
geen optie. Stel je voor dat het doel
daardoor niet bereikt wordt. Wat een
teleurstelling, helemaal niemand blij
kunnen maken.
Mogelijk is er gebeld of stond
Aalsmeer in de planning voor de
tweede week in het nieuwe jaar,
want maandag is alle ‘buit’ uit de
containers opgehaald en was er
weer ruimte. Niet te lang wachten
met legen, de vijf vuilniszakken met
kleding verhuisden maandagmiddag gelijk van de gang naar de auto
om vervolgens neer te ploffen in de
kledingcontainer. Toch nog mensen
blij kunnen maken...

Pijnlijk? Misschien.

Nieuwjaarsbijeenkomst bijzonder goed bezocht

Burgemeester Litjens: “Komende
periode samen aan de slag”

12 Keer koopzondag in 2008
Aalsmeer - Ook dit jaar mogen de
winkeliers gebruik maken van de
mogelijkheid hun zaak te openen
op een aantal zondagen en feestdagen. Welke zondagen, dat hebben Burgemeester en wethouders

Arrestatie na
woning-overval

Amstelveen - Een man heeft donderdagmiddag 4 januari rond 17.30
uur een woning overvallen in de
wijk Kostverloren in Amstelveen.
Omdat de 59-jarige vrouw des huizes dacht dat de overbuurman aanbelde, opende zij de deur. Op dat
moment drong de man de woning

deze week vastgesteld. Op 24 maart
is de eerste koopzondag van dit jaar,
het is dan Tweede Paasdag, gevolgd
door 6 en 20 april, 1 mei (Hemelvaartsdag), 12 mei (Tweede Pinksterdag), 25 mei, 28 september, 5
oktober, 30 november en een aantal
malen in december. Dat zijn de zondagen in de aanloop naar Kerst: 7,
14 en 21 december.
binnen en bedreigde de vrouw met
een vuurwapen en vroeg om geld.
De vrouw verzette zich, waarop zij
werd geduwd en geslagen. Toen
haar 83-jarige echtgenoot haar te
hulp kwam, koos de overvaller het
hazenpad. Bij het vertrek wist de
vrouw de bivakmuts van de overvaller af te trekken en zag dat het om
een bekende ging. Rechercheurs
van district Zuid hebben de overvaller inmiddels gearresteerd.

Beraad en raad vanavond!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 10 januari, komen burgemeester, wethouders en de fracties bijeen voor het eerste beraad en de eerste raadsvergadering in 2008. De bijeenkomst in de raadzaal in het gemeentehuis begint
om 20.00 uur met het beraad en wordt na een onderbreking rond kwart over
negen gevolgd door de raadsvergadering. Voorzitter tijdens het beraad is dit
maal Pierre Tuning van PACT Aalsmeer. Na de opening en het vaststellen
van de agenda volgen twee hamerstukken. Het nemen van nieuwe voorbereidingsbesluiten voor bedrijventerrein Stommeer en Hornmeer en voor de
N201-zone. Behandelstukken zijn vervolgens het gewijzigde bestemmingsplan Kudelstaart 2006, uitbreiding tennisbanen All Out en de burgemeester
doet een aanbeveling voor het begrotingsproces. In de raadsvergadering
komen ingekomen stukken van Aalsmeerse inwoners en instellingen aan de
orde en behandelstukken zijn de aanbeveling voor het begrotingsproces en
beleidskaders voor kamerverhuur. De sluiting is gepland rond 22.00 uur.
Publiek is welkom in het gemeentehuis aan het Raadhuis- en Driekolommenplein.

Aalsmeer - De Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Aalsmeer
werd woensdagavond 2 januari bijzonder goed bezocht en dat betekende aan het begin van de bijeenkomst een lange rij wachtenden. Tal
van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de middenstand, verenigingen en instellingen uit Aalsmeer
en Kudelstaart maakten van de gelegenheid gebruik het burgemeestersechtpaar Pieter en Saskia Litjens
en de wethouders Ronald Fransen,
Berry Nijmeijer en Jaap Overbeek
de hand te schudden en een goed
2008 te wensen om daarna in de
Burgerzaal in een informele sfeer de
onderlinge banden nog wat aan te
halen of te verstevigen. Dit alles onder het genot van een hapje en een
drankje verzorgd door medewerkers
van de gemeente.
Toespraak burgemeester
Uiteraard hield burgemeester Pieter
Litjens nog een korte toespraak en
daarin blikte hij nog even terug op
het jaar 2007. Een bewogen jaar volgens de eerste burger, met een hoop
momenten van afscheid nemen.”
Het Corso reed voor de laatste keer
door de regio en kreeg een prachtige afsluiting in het Olympisch Stadion. Joost Hoffscholte heeft na 22
jaar trouwe dienst als burgemeester
het stokje overgedragen.
De fusie van de VBA, zolang een
vertrouwde naam een vertrouwd
gezicht, is niet meer zelfstandig
maar opgegaan in een groter geheel, Flora Holland. Dat zal andere
gevoelens oproepen en dat zal best
wennen zijn maar het is een zinvolle
en noodzakelijke stap om als bloemenveiling en uithangbord van de
gemeente Aalsmeer in de toekomst
de strijd, zowel nationaal als internationaal, aan te kunnen. Ook was

er de aankondiging dat de Endemol Studio’s in 2010 gaan verhuizen
naar Amsterdam-Zuidoost. Aan de
ene kant vervelend allemaal maar
aan de andere kant biedt het een
heleboel nieuwe uitdagingen. Een
goede nieuwe invulling van de oude veiling, het Endemolcomplex en
samen met de eigenaar in de slag
gaan om die invulling te gaan geven die Aalsmeerders aanspreekt
en een bijdrage gaat leveren aan
het aanzien van het centrum van
Aalsmeer. Een heleboel discussies
zijn nog niet afgerond. We zullen
met de burgers gaan praten over
de Gebiedsvisie, de toekomstschets
van hoe Aalsmeer er over twintig
jaar gaat uitzien.
Iets wat iedere Aalsmeerder aan het
hart moet gaan. We gaan proberen
de burgers er zoveel mogelijk bij te
betrekken bij de vormgeving. Grijp
die uitnodiging aan om hierover
mee te praten want het is belangrijk de politiek te voeden en mee te
bepalen hoe Aalsmeer er in de toekomst uit gaat zien. Hier zullen we
de komende jaren mee aan de slag
gaan.”
Sterke sociale samenhang
“Om al het werk te verzetten op de
veiling en bij bedrijven en kwekerijen zijn nogal wat mensen nodig en
dat geldt niet alleen de eigen jeugd,
maar ook voor mensen uit het buitenland, met name uit Polen maar
zij moeten ook wonen. Heel veel
mensen ervaren overlast van te veel
mensen in te kleine huizen in de
woonwijken. We gaan door middel
van handhaving een einde maken
aan de overlast gevende woonsituaties. De andere kant van medaille is wel dat we samen, met elkaar
en met de bedrijven ervoor moeten
zorgen passende, geschikte huis-

vesting mogelijk maken. Dat zal
soms op grootschalige wijze plaatsvinden en dient wel goed beheerd
te worden zodat er controle op gehouden kan worden. Op welke locaties dat kan plaatsvinden, dat worden nog lastige discussies, maar als
iedereen daar constructief mee bezig is zullen we een mooie oplossing
moeten kunnen vinden. Ik hoop dat
we er in zullen slagen Aalsmeer te
houden zoals het is, een gemeente
met een hele sterke sociale samenhang, met hele goede voorzieningen
zowel op sportgebied als op het gebied van sociale en medische voorzieningen. We zijn een groeiende
gemeente en gaan van 25 naar bijna 30 duizend inwoners en zullen er
voor moeten zorgen dat het karakter wat Aalsmeer zo bijzonder maakt
behouden blijft en met zijn allen samen de schouders eronder zetten.
De politiek zal het beste beentje
voor moeten zetten om het vertrouwen niet te beschamen. We zullen
ons wat meer op de inhoud richten en de vorm wat ondergeschikter laten. Samen constructief aan
de slag om van Aalsmeer een nog
mooiere gemeente te maken, dat is
waar de inwoners recht op hebben.
”Tot zover een korte weergave van
de toespraak van de burgemeester.
De bijeenkomst stond daarna in het
teken van “Kunst en Cultuur” en de
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
(KCA) werd nadrukkelijk voor het
voetlicht gebracht. Een aantal vrijwilligers kreeg een bloemetje aangeboden en daarna werd het podium vrijgemaakt voor een prachtig
optreden van het Aalsmeers Vrouwenensemble Davanti, het koor dat
het afgelopen jaar zo succesvol was
in Korenslag, een programma van
de Evangelische Omroep.
Door: Jan Peterse

Onderhoud, service, klantvriendelijkheid...

Enquête in Kudelstaart voor
huurders van Eigen Haard
Kudelstaart - Over de leefbaarheid, in en om de woning, hebben
huurders van Eigen Haard in Kudelstaart een enquête in de bus gekregen. Deze is opgesteld door de
bewonerscommissie die de belangen van de huurders vertegenwoordigt. In 2003 hield deze commissie
ook al een enquête. Van de huishoudens die een vragenlijst kregen,
967 in totaal, was de respons ‘overweldigend’ zoals de commissie het
zelf omschrijft. 60% Van de huurders vulde de enquête toen in.
Uw idee kan geld waard zijn
Om zo goed mogelijk de vinger aan
de pols te houden wil de bewonerscommissie niet alleen weten hoe
het met de leefbaarheid is gesteld
in woningen, maar ook in de wijk
zelf. Vinden mensen dat de wijk aan
het verpauperen is of is er overlast
van jongeren... Ook komt de service die Eigen Haard biedt aan de
orde en de dienstverlening van de
bewonerscommissie zelf. Daarnaast
is er een soort ideeënbus in de enquête opgenomen. Als een bewoner
een goed idee heeft ter verbetering
van de leefbaarheid in de wijk, kan
dit kenbaar worden gemaakt. Het
beste idee kan zelfs flink wat geld
opleveren: 3.333,- euro! Dit bedrag
wordt jaarlijks namelijk beschikbaar
gesteld door de gemeente en Eigen
Haard samen. Het initiatief moet
voldoen aan de voorwaarde dat de

leefomgeving verbeterd wordt door
bijvoorbeeld het tegengaan van
vandalisme of ongewenst woongedrag. Aangezien de bewonerscommissie contacten onderhoudt met
Eigen Haard, zal die laatste door de
uitkomst van de enquête een goed
beeld krijgen van wat de huurders
nu eigenlijk vinden van ‘het wonen’
in hun huis. En van de omgeving,
hun wijk. Zo wordt door middel van
een aantal vragen geïnventariseerd
hoe de mensen de technische staat
van hun huis beoordelen. Is de isolatie afdoende, is het trappenhuis
voldoende veilig en hoe staat het
met de bestrating?
De vragen over Eigen Haard hebben
betrekking op de dienstverlening
over het servicepakket, als de bewoner dat heeft, en over onderhoud en
reparaties. Wat vindt de huurder van
het algemene onderhoud aan het
huis en hoe is eigenlijk de telefonische bereikbaarheid? En worden de
gemaakte afspraken wel goed nagekomen? Wat is de kwaliteit van
de uitgevoerde reparatie?
Als laatste wil de bewonerscommissie weten wat het totaaloordeel is
over Eigen Haard, de commissie (tevreden of helemaal niet?) en de woning en leefbaarheid. Hier is ruimte
gelaten voor opmerkingen.
De enquêtes zijn in de bussen gedaan van de huurhuizen en kunnen
bij één van de commissieleden worden ingeleverd.

Groot onderhoud en feest
voor 80-jarige Watertoren
Aalsmeer - Dit jaar is het 80 jaar
geleden dat de Aalsmeerse watertoren verrees. De bouwwerkzaamheden van de toren vingen al aan in
1927, maar een jaar later is de watertoren geopend, oftewel in bedrijf gegaan als aansluiting op het
drinkwaternet. Via de toren kon, in
tijden van nood, Aalsmeer voorzien
worden van drinkwater. Na een lange staat van dienst is de toren in de
jaren negentig uit bedrijf genomen.
Vergeten werd de toren naar een
ontwerp van ir. Sangster zeker niet,

de belangstelling nam juist toe! Diverse mensen toonden belangstelling om de watertoren over te nemen van het waterleidingbedrijf en
het bouwwerk werd ook nog eens
Rijksmonument. Uiteindelijk kwam
niets van plannen terecht om de toren in te richten als hotel, restaurant of duikschool: de watertoren
bleef voor publiek geopend, naar de
wens van de meeste mensen, waaronder alle raadspartijen. Twee jaar
geleden kreeg Stichting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 de beheer van

de watertoren onder zich en hield in
dat kader diverse malen ‘Open Dag’.
Ook in het nieuwe jaar zal de watertoren een aantal malen open gaan
voor publiek. Maar er wordt meer
georganiseerd wegens het 80-jarige jubileum. De stichting is voornemens, in samenspraak met de gemeente, de hoge leeftijd feestelijk te
herdenken.
Wat er aan festiviteiten zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar het
brainstormen daarvoor is in volle
gang.

Is de huidige gemeenteraad capabel
om onze gemeente te besturen?
Ik vraag het me af. Laat men niet teveel over zich heen lopen? Ik vraag
me ook af of er voldoende gekwalificeerde ambtenaren in huis zijn. De
ambtenaren moeten de projecten
onderzoeken, uitrekenen en voorstellen doen aan de gemeenteraad
ter beoordeling om tot een gerede
beslissing te komen.
Neem het accountantsrapport van
het gerenommeerde kantoor Ernst
& Young. Die deden een duidelijk
boekje open over onze gemeente
en het reilen en zeilen ervan. Als je
kennis neemt van dat rapport, kun
je onmogelijk de inhoud ervan naast
je neerleggen. Dan wil je weten hoe
het zit, hoe het komt dat er dingen
mis zijn gegaan en wat er in de toekomst beter kan. Toen Ulla Eurich
(PACT) en René Martijn (AB) zich
hardop afvroegen in de raad, zonder
overigens namen te noemen, maar
wel om openheid vroegen, hield de
meerderheid van de bestuurders de
mond. Nou ja, de burgemeester reageerde wat geïrriteerd en Ad Verburg (CDA) liet duidelijk merken dat
hij vond dat je dit niet hardop mocht
zeggen, maar voegde niets toe aan
de woorden van, bijvoorbeeld, coalitiepartner PACT. Hoe delicaat dit onderwerp, de gegevens en opmerkingen uit het accountantsrapport ook
zijn, is het goed dat de klok werd geluid. Op voorhand van een eventueel
‘nader onderzoek’ vind ik de openheid van groot belang en verwacht
ik dat er duidelijkheid komt waarop vervolgens verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Ik denk dat
er al te lang een bepaalde, verkeerde
cultuur heerst in het gemeentehuis,
samen met de bekende koninkrijkjes
van bepaalde sectoren.
Natuurlijk heb ik niet de pretentie dat
ik verstand heb van politiek. Dat wil
niet zeggen dat ik, als kiesgerechtigde burger, de gang van zaken niet
volg. Door de uitzendingen van radio Aalsmeer, de persberichten, enzovoort is het goed mogelijk om de
boel te volgen. Daardoor ben ik, afgezien van veel positieve zaken, allang bezorgd over een aantal belangrijke dingen.
Bijvoorbeeld de financiële overschrijdingen van het afgelopen jaar en
de overschrijdingen die nu bekend
zijn. Bij het project Praamplein moet
drie miljoen euro er bij. Bij de Brede
school, Puck, Kudelstaart, moet ruim
een miljoen euro bijkomen. Er komen
nog meer overschrijdingen aan, ik
waarschuw u alvast.
Als dat zo doorgaat kun je erop rekenen dat er ook dit jaar, opnieuw,
bezuinigingen zullen plaatsvinden.
Er wordt volop in Aalsmeer en Kudelstaart gebouwd waardoor de inkomsten voor de gemeente stijgen.
Het is de bedoeling dat het geld dat
uit de O.Z. belasting, onder andere,
komt gebruikt wordt voor voorzieningen en kosten die de gemeente nodig heeft. Het is niet de bedoeling dat
daarvan de overschrijdingen worden
betaald. De forse overschrijdingen bij
projecten vallen op. Overschrijdingen
moeten een reden hebben en verklaard kunnen worden, hoe dan ook.
Pijnlijk? Misschien. Ik wacht af.
Niemand wijst met een vingertje naar
het huidige college, ondanks dat de
wethouders verantwoordelijk zijn
voor missers in hun portefeuille. Ook
de burgemeester is verantwoordelijk,
met name op financieel gebied. Naar
mijn mening zijn de overschrijdingen
ontstaan sedert een jarenlang sluipend mis-management waarin veel
feiten verzwegen zijn. De vele geldverslindende reorganisaties lijken
geen effect gehad te hebben of tot
werkelijke verbeteringen in sfeer en
kwaliteit te hebben geleid. Hoe het
allemaal komt, zal uitgezocht moeten worden. Bij nog op stapel staande projecten mag het niet meer misgaan. Of worden we opnieuw met
overschrijdingen
geconfronteerd?
Opnieuw, bijvoorbeeld, bij de Brede
school in Aalsmeer-oost, of bij de
Wet Maatschappelijke Voorzieningen? Wijsheid in dit onderzoek is van
belang. Het gaat er niet om persoonlijk te worden. Het gaat er wel om de
fouten te herstellen en het beter te
doen in de toekomst.
Coq Scheltens

Dwangsom bedrijf
aan Ophelialaan
Aalsmeer - Een firma gevestigd
aan de Ophelialaan houdt zich niet
aan de Wet milieubeheer. Zodanig,
dat de gemeente zich vorige maand
genoodzaakt zag om het bedrijf een
definitieve dwangsom op te leggen.
Dit gebeurt niet van de een op de
andere dag. De ondernemer heeft
al talloze keren verzoeken ontvangen zich aan de wetgeving te houden. Tot op heden geen resultaat, zo
blijkt uit de publicatie op de website
van de gemeente. Om precies te zijn
heeft het bedrijf geen energie-onderzoek uitgevoerd of energiemaatregelen genomen.
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Winkeliersvereniging ‘Ophelia’
kijkt terug op positief jaar

Vijf themafeesten in jubileumjaar!

Dorpshuis van Kudelstaart
bestaat veertig jaar
Kudelstaart - Op initiatief van het
hoofd van de RK Antoniusschool,
bekend als meester Zwarthoed is in
de jaren zestig van de vorige eeuw
Dorpshuis Kudelstaart gebouwd. Hij
wist een groot aantal vrijwilligers en
geldschieters op de been te brengen. Het is dit jaar dan ook veertig
jaar geleden dat het dorpshuis van
start ging en sindsdien de centrale ontmoetingsplek voor vele Kudelstaarters is geworden en dus een
zeer belangrijke plaats inneemt. Bij
het bereiken van deze mijlpaal hoort
natuurlijk een feestje en dat kun je
wel aan de Kudelstaarters overlaten, zo heeft de geschiedenis geleerd. Verdeeld over vijf thema’s, die
steeds een periode van tien jaar bestrijken, zal dan ook uitgebreid gefeest gaan worden.
De jaren zestig en zeventig
Het eerste themafeest vindt plaats
op zaterdag 19 januari en dan staat
het programma met de naam “Back
to the Sixties” geheel in het teken
van 1968. De composities van de
beroemdste band aller tijden, The
Beatles, worden dan live vertolkt
door The Strawberry Beats. Een
band die het onvergetelijke repertoire van John, Paul, George en Ringo ten gehore zal brengen zonder
de eigen identiteit in te leveren. Om
het geheugen nog wat op te frissen nog wat gegevens uit dit jaar.
Martin Luther King werd vermoord
en op sportief gebied schreef Jan
Janssen geschiedenis door als eerste Nederlander de Tour de France
te winnen. Ajax werd landskampioen en de kleurentelevisie wordt
definitief ingevoerd. De Apollo 8
wordt gelanceerd met voor de eerste keer mensen aan boord en in
Rotterdam wordt de metro, de eerste in Nederland, in gebruik genomen. Naast de Beatles maken ook
Jimi Hendrix, The Doors en de Golden Earring furore.
Op zaterdag 12 april vindt een Disco
Dance Classics Party plaats en het
tijdperk van Abba, John Travolta de
film Grease, de Bee Gees, Boney M
en Meat Loaf zal in alle hevigheid
herleven. In Assen gijzelen drie Zuid
Molukkers 16 vrouwen en 55 mannen in het provinciehuis. Johannes
Paulus I wordt in 1978 de nieuwe
paus en overlijdt na 33 dagen aan
een hartstilstand. Honderden leden
van de sekte People’s Temple vinden
de dood door een bevolen collectieve zelfmoord en Nederland wordt
geteisterd door zware sneeuwstormen en ongekende gladheid. Op
sportief gebied speelt Johan Cruijff
zijn laatste wedstrijd bij Ajax. PSV
wordt landskampioen en wint de
UEFA-beker. Argentinië wordt in eigen land wereldkampioen door in de
finale Nederland te verslaan. Gerrie
Knetemann wint de slotrit van de
Tour de France in Parijs. In dit gedenkwaardig jaar verschijnt ook de
eerste strip van Garfield.
De jaren tachtig en negentig
Het derde themafeest wordt op zaterdag 31 mei gehouden onder de
naam “De Aftrap”. Twintig jaar nadat het Nederlands Elftal in 1988 in
Duitsland Europees kampioen werd
staat er wederom een EK op het programma en uiteraard zal dit themafeest een mooie opmaat zijn naar
de maand juni. In 1988 wordt overigens ook een begin gemaakt met
de bouw van Euro Disney in Parijs
en Yvonne van Gennip weet beslag
te leggen op maar liefst drie gouden

medailles bij de Olympische Winterspelen. PSV wordt landskampioen
en George Bush Sr. wordt de Amerikaanse president. Het overlijden van
Corry Vonk, investeerder en ondernemer Reinder Zwolsman, cabaratier en acteur Jan Blaaser en Enzo
Ferrari is nog het vermelden waard
en op muzikaal gebied scoort Michael Jackson met het album Bad,
Dirty Dancing en vergeleken daarbij
gedraagt George Michael zich nog
netjes met het album Faith.
Het vierde themafeest wordt gehouden op zaterdag 1 november en
staat in het teken van een Volendamse avond met muziek van onder andere Jan Smit, Piet Veerman
en Nick & Simon afgewisseld met
lekker hits uit 1998. In dit jaar richt
Nederland, samen met nog tien andere landen, de Europese Unie op.
In alle bars en restaurants in California wordt een rookverbod ingesteld en Raymond van Barneveld
wint voor de eerste keer de Embassy-wereldtitel darts (thans Lakeside). The Washington Post bericht
over een verhouding van president
Bill Clinton met stagiaire Monica
Lewinski. Een Amerikaanse straaljager vliegt in het skioord Cavalese bij
Trento in Italië een skilift stuk. Een
gondel stort 200 meter naar beneden en hierbij overlijden 20 mensen.
De film Titanic krijgt elf Oscars en
Marc Dutroux ontsnapt uit een gevangenis in Belgie.In dit jaar overlijdt
Frank Sinatra en verder wordt Google opgericht. Er was geen duidelijke muziekstroom maar 1998 was
wel het jaar van Anouk, de soundtrack van de film Titanic en de Spice
Girls. Tijdens de Volendamse avond
zal de palingsound centraal staan.
Het woord palingsound, bedacht
door Joost den Draaijer, verwijst
enerzijds naar een belangrijke economische activiteit in Volendam, de
visserij en anderzijds naar de enigszins gladde muziek.
Kaarten en passe-partouts
Het vijfde en laatste themafeest
vindt op 31 december plaats en dat
wordt een Nieuwjaars Knalfeest, dat
staat nu al vast. Uiteraard is het nu
nog niet mogelijk op het jaar 2008
terug te kijken en dat zal in een later
stadium gebeuren. De themafeesten worden georganiseerd door verschillende groepen vrijwillige medewerkers en natuurlijk zal het dorpshuis wat aankleding betreft zoveel
mogelijk aangepast worden aan het
thema van de avond. Er is dan ook
geen enkel bezwaar tegen, dat ook
de bezoekers zich aanpassen. Alle
avonden beginnen om 20.00 uur en
de toegangsprijs voor alle avonden
bedraagt tien euro per keer.
Passe-partouts
Voor bezoekers die van plan zijn alle
vijf de themafeesten bij te wonen is
een passe-partout ontwikkeld en de
prijs hiervan bedraagt veertig euro.
Kaarten en passe-partouts zijn verkrijgbaar bij het Dorpshuis en bij de
servicebalie van Albert Heijn. Tussen
de themafeesten door staan ook activiteiten als bridgen, klaverjassen
en darten op het programma en
alle activiteiten zullen ruimschoots
van tevoren aangekondigd worden
in deze krant middels advertenties
en redactionele artikelen. Ook de
geschiedenis van het veertig jaar
Dorpshuis Kudelstaart zal in een later stadium uitgebreid aan bod komen. Meer informatie is te vinden
op www.dorpshuis40jaar.nl.

Annemieke’s Kramerie op
de bruidsbeurs in de Rai
Aalsmeer - Voor de twaalfde keer
gaat Annemieke’s Kramerie met een
stand op de love en marriage beurs
in de Rai te Amsterdam staan. De
beurs is open op zaterdag 19 en
zondag 20 januari, beide dagen tussen 10.00 en 17.00 uur.
Vrijkaarten en kortingsbonnen
De medewerkers van de aan de Machineweg gevestigde Kramerie zullen bezoekers informeren over de
belangrijke rol die de winkel kan
spelen bij het maken van een cadeaulijst die bij ieder huwelijk hoort.
Deze cadeaulijsten zijn overigens
ook geschikt voor een verjaardag,

een jubileum, een 25 of 50 jarig huwelijksfeest. Annemieke’s Kramerie
is hét adres voor schalen, vazen, bestek, serviezen, keukenartikelen en
vele andere huisversierselen. Voor
de love en marriage beurs liggen
in de winkel aan de Machineweg
3 een beperkt aantal vrijkaarten en
kortingsbonnen klaar.
Wie de bruidsbeurs wil bezoeken,
doet er goed aan snel de Kramerie
te bezoeken en kaarten te bemachtigen. Gelijk dé mogelijkheid om alvast kennis te maken met het uitgebreide assortiment van Annemieke’s Kramerie. Wacht niet te lang,
op is op.

Eindejaars prijzenfestival
maakt 60 winnaars gelukkig
Aalsmeer - De organisatie van het
Eindejaars prijzenfestival heeft maar
liefst zestig prijswinnaars blij kunnen maken met cheques ter waarde
van 50 of 60 euro! Maandag 7 januari zijn de winnaars getrokken uit de
grote berg loten. Alle prijswinnaars
ontvangen bericht. Het Eindejaars
prijzenfestival is een actie van Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum en de Bloemenzegelwinkeliers. In de maand december kreeg
iedere klant bij aankoop van minimaal 5 euro een deelnamekaartje.
Dit kaartje moest vóór 31 december weer worden ingeleverd bij een
van de deelnemende winkeliers. Een
eenvoudige actie, waar je grote prijzen mee kon verdienen! De geluksvogels zijn maandag 7 januari uit
de enorme berg loten getrokken en
ontvangen een waardecheque van
50 euro, naar eigen keuze te besteden bij de ruim veertig deelnemende winkels.
De winnaars die hun deelnamekaartje ook nog eens hadden vol-

geplakt met twintig kleine bloemenzegels, krijgen een extra waardecheque van 10 euro. De cheques
zijn geldig tot en met 31 juli 2008.
De winnaars zijn: J. Verhaar, G. Bijl,
M. Tates, dhr./mevr. Hameteman, G.
Eikelenboom, C.J. Timmer-Harting,
A. de Jong, D. Voortman, A. Dijkers,
M.W. Beijer, J. McLean, Terlouw, R.
van Nispen, C. Bader, T. Jongkind,
M.J. Colijn-Bouckaart, A. Spaargaren, J.D. Vreeken, Schouten, J.A.
Nieuwenhuijzen, M. de Grauw, J.
Teunen, J.M.T. Weima, I. van Baal, B.
Stremmelaar, N.M. Rétif, W.C. Joozen-v/d Meijden, L. Setiawan, P.
Galjaart, R. Heeren, Jongkind, F. van
Hoven, W. Mast, B. Boom, M. Jelierse, E. Enthoven, I. van der End, W.
Offerman, S. Bosch, T. Stokkel, B. de
Haan, D. Vos, J. Bakker, R. Huijgens,
Y. Spaargaren, E. Goeijenbier, P. Visser, F. Schenkius, Albers, E. Commandeur, W.M. Outshoorn, C. Groen,
I. Keessen, M. Bindervoet, R. Officier, C. Dall’Agnola, H. Lannoye, M.
de Lange, D. Hauwer, P.M. Kaars.

Aalsmeer - Het afgelopen jaar is er
in de Ophelialaan veel gebeurd en
het mag gezegd worden, allemaal
positieve dingen.
In februari was er de maandactie. De activiteitencommissie deelde cadeaubonnen uit van de Firma
Kruyswijk. In maart begon Patricia
van der Horst met haar lingeriezaak
‘Imperia’ in het pand van de firma
Groeneveld en werden er vanwege
de maandactie cadeaubonnen uitgedeeld te besteden bij de nieuwe
winkel. Op 22 maart opende Intersport Duo haar deuren. Begin april
werden er ter gelegenheid van Pasen dozen eieren uitgedeeld. In mei,
moederdag, werden de moeders
verblijd met een bosje roosjes en tevens werden er in die maand twee
zaken welkom geheten. Etos kwam
in het vroegere pand van Ahlers
en Hizi Hair begon in het pand van
Kapperszaak Maties. In juni was het
vaderdag en toen werden de vaders
verwend door een attentie verzorgd
door Etos.
Het Jordaanfestival in juli was wederom een groot succes, waar vele Aalsmeerders van hebben kunnen genieten. Voor 2008 staat het
weer op het programma en hopelijk bent u dan weer in groten getale aanwezig. Begin augustus begonnen Sascha van der Horst en
Evelien Verbeek hun kinderklezingzaak ‘Stars; en verzorgden tevens
de maandactie. In september was er
de crea- en hobbymarkt en in oktober was er weer een maandactie en
dat was de 4e oktober, dierendag.
Dierenspeciaalzaak René Jagerman

verwende de mensen met een leuke
attentie. Zaterdag 3 november was
er weer een maandactie waar cadeaubonnen werden uitgereikt, te
besteden bij Intersport Duo.
Sint Nicolaas en zijn pieten gaven
acte de présence op zaterdag 1 december en op 15 december was er
weer een maandactie die werd verzorgd door The Read Shop. Er werden weer 20 mensen blij gemaakt
met een leuk cadeautje.
De koopzondag op 23 december
was bijzonder. Het was erg gezellig in de straat alwaar het winkelende publiek werd voorzien van kerstkransjes, snacks, vis, Italiaanse soep
en niet te vergeten, glühwein.
De kerstman, fier gezeten op zijn
met twee paarden getrokken arreslee, heeft menig kind, maar ook
ouderen rondgereden. Het was een
goed initiatief van de winkeliersvereniging en een erg leuk gebaar tegenover het winkelende publiek.
Eind november is, zoals u ongetwijfeld al weet, de website Opheliaplaza.nl gelanceerd, alwaar u op de
hoogte wordt gehouden van alle
nieuwe ontwikkelingen in de Ophelialaan.
Voor het jaar 2008 wordt er weer
veel georganiseerd, tijdens Pasen,
vaderdag, moederdag, Jordaanfestival en niet te vergeten de maandacties, die bij het winkelende publiek
in zeer goede aarde vielen. Op die
manier kan er eens extra aandacht
worden besteed aan een bepaalde
winkelier. Via deze krant en de website wordt u op de hoogte gehouden.

Flinke stijging verkopen
SUV’s bij Van Kouwen
Aalsmeer - - Per 1 februari zal de
aanschafprijs van alle nieuwe auto’s gaan stijgen door de zogenaamde slurptax. Vooral voor auto’s
in het segment SUV zal dit een forse prijsstijging zijn. Mede hierdoor
heeft Van Kouwen, Opel- en Chevroletdealer, de afgelopen maand
de verkopen van de Opel Antara en
de Chevrolet Captiva flink zien toenemen. “Normaal gesproken worden er in de laatste maand van het
jaar weinig nieuwe auto’s meer afgeleverd, aangezien tenaamstellen in januari een bouwjaar jonger

maakt. Dit jaar was er in december
echter duidelijk een run op SUV’s.
En voor de maand januari verwachten we hetzelfde”, aldus Theo de Wit,
verkoopleider van SUV center Van
Kouwen. Tot 1 februari hoeft er nog
geen slurptax te worden betaald.
Van Kouwen heeft voor de klant
hierop ingespeeld door een flink assortiment Antara’s en Captiva’s op
voorraad te nemen. Er kan dus direct geleverd worden. Tevens zijn dit
allemaal auto’s met voordeelpakketten waardoor de klant dubbel profiteert.

Hans Koolmoes van de firma Fronik krijgt de sleutel van zijn nieuwe Chevrolet
Captiva uit handen van Theo de Wit van Van Kouwen.

Geslaagde decemberactie
winkeliers in Kudelstaart
Kudelstaart - Al een aantal jaren
doet Winkelcentrum Kudelstaart
zijn best om leuke acties op te zetten. Dit jaar was gekozen voor stempelkaarten waar bij iedere aankoop
een stempel werd gegeven. De volle kaarten gingen met naam en telefoonnummer in daarvoor bestemde doos. Alle winkeliers hebben
een aantal prijzen met een minimale waarde van 25 euro beschikbaar
gesteld en door de Winkeliers vereniging zijn nog een aantal grotere
prijzen ingekocht. ”Geen onzin prijzen, maar dingen waar men iets aan
heeft”, aldus het bestuur. Alle kaarten zijn verzameld en uit een aantal van bijna 10.000 kaarten heeft de
notaris blind een aantal kaarten getrokken.
De getrokken kaarten zijn in kerstballen gestopt en door medewerksters van Reisbureau Le-Pas in de
boom gehangen. Tevens hebben
deze charmante dames Joop van
Leeuwen geassisteerd bij de uitreiking van de prijzen. Een Kastelenarrangement als hoofdprijs, televisie, rijk gevulde winkelwagens van
AH, diverse bonnen voor onder andere een etentjes bij Kempers Roef,
De Stoute Schoen, Chinees restaurant de Chinese Muur en bistro Family GP. Verder fraaie bloemstukken, drankpakketten en kortingsbonnen van Ed Kriek.
De oud voorzitter Joop van Leeuwen
deed jl. 8 januari in het Dorpshuis de
prijsuitreiking op zijn bekende manier. Er stond een grote kerstboom
met ballen in de zaal en bij het be-

gin gooide Joop een kerstbal de zaal
in. Diegene die de bal zou vangen
mocht de eerste bal uit de boom halen.
Op een groot blok moest men de bal
stuk slaan en in de bal zat een stempelkaart van de prijswinnaar. Deze
winnaar mocht na het in ontvangst
nemen van zijn of haar prijs de volgende bal pakken en stuk slaan. Dit
is altijd weer een spannend moment
want eerlijk is eerlijk niemand weet
wat en wie er prijs heeft. Alle mensen zijn gebeld en bij binnenkomst
kregen zij een kopje koffie en een
aantal consumpties aangeboden. De
sfeer zat er goed in en alle winnaars
vonden het bijzonder spannend. “Ik
kreeg gewoon kriebels in mijn maag
naarmate het verder ging”, aldus
één der prijswinnaars. Het Kastelen
arrangement met overnachting in
een Bilderberg Hotel is gewonnen
door de familie Kooy. Familie Wies
won de televisie.
De heer Appelman won een grillplaat en hij wilde deze direct weer
afstaan. Als een ludieke actie vroeg
hij de zaal om er op te bieden en
de opbrengst naar een goed doel
te schenken. Even was het stil in de
zaal, maar toen begon men te bieden.
De heer Berg van de Marskramer
bood het meest en in overleg is het
bedrag door de Winkeliers verhoogt
en zal dit worden overhandigd aan
een goed doel.
Het was een zeer geslaagde actie
van de winkeliers Winkelcentrum
Kudelstaart

Spaanse winkeldief

in Hoofddorp zagen de man in de
winkel en herkenden hem als diegene die een dag eerder een diefstal had gepleegd uit de winkel.
Hierop waarschuwden zij de politie. Vermoedelijk heeft hij meerdere
(winkel)diefstallen zijn geweten volgens de politie.

Hoofddorp - De politie heeft dinsdag 8 januari in Hoofddorp een 23jarige man uit Spanje aangehouden.
Hij wordt verdacht van winkeldiefstal. Oplettend personeel van een
supermarkt aan het Aalburgplein

Open weekend Health City
was een groot succes!
Hoofddorp - Op zaterdag 5 en zondag 6 januari jongstleden heeft op
alle clubs van Health City Nederland
open weekend plaatsgevonden. Veel
mensen schreven zich in en profiteren van de unieke aanbieding; tot
1 maart 2008 gratis sporten! Goede voornemens als stoppen met roken, afvallen en meer bewegen blijken voor veel mensen redenen om
zich massaal in te schrijven. De grote toestroom komt bovenop het grote aantal Nederlanders dat reeds lid
is van een Health City club. Goede
voornemens bereikt men bij Health
City op een comfortabele manier.
“Feeling good, feeling healthy!”
Health City biedt luxe faciliteiten op
het gebied van zowel inspanning als
ontspanning. Als meest toonaangevende fitnessketen biedt zij meer
dan alleen fitness. De Health City all
inclusive en Ladies clubs zijn voorzien van luxe faciliteiten zoals sauna en zonnebank. Clubleden kunnen met het all inclusive lidmaatschap onbeperkt van alle faciliteiten gebruik maken. Als extra service
biedt Health City gratis dvd uitleen,
gratis kinderopvang en drankjes zijn
inclusief.
Bij de HealthCity basic en basic fitness clubs kunnen leden onbeperkt
fitnessen tegen een gering bedrag
per week. Health City beschikt over
een prachtige mix aan fitnesscentra
waarmee een breed publiek wordt
bediend. De keten telt momenteel
100 clubs in Nederland, België en
Duitsland.
Tijdens het open weekend hebben de enthousiaste medewerkers
van HealthCity de bezoekers geïn-

formeerd over de mogelijkheden
in de club en de lidmaatschappen.
Bezoekers hebben met eigen ogen
de mooie inrichting en faciliteiten
kunnen bekijken. Geïnteresseerden
zijn ook na het open weekend van
harte welkom om de club te bekijken. Voor meer informatie: www.
healthcity.nl

Raam ingegooid
Aalsmeer - Op woensdag 2 januari
is getracht in te breken in een woning in de Muzen in de Hornmeer.
Rond tien over acht in de avond is
een raam in de slaapkamer met een
kei ingegooid. Vanwege het afgaande alarm is het huis waarschijnlijk
niet betreden door de daders. Er is
niets ontvreemd.
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Jeugdnieuws handbal

FIQAS Aalsmeer C1
toernooien-kampioen

Gesponsorde zeilboot voor
12-jarige Femke Adamse
Aalsmeer - 2 Januari, het is rond
het vriespunt, twee meiden van
twaalf stappen in een zeilboot en
zeilen koelbloedig de Westeinder op. “Koud ? Koud is het op de
noordpool” zegt Femke Adamse uit
Heemstede, één van de twee 12 jarige zeilsters. “We willen goed scoren op het Europees zeilKampioenschap 29-skiff in juli dit jaar in
Medemblik. Dan moet je elk uurtje
zeilen dat kan.” De meiden van het
team FFskiffen, hebben in december een boot ter beschikking gekregen van hun sponsor Skiff. Doel is
om de relatief nieuwe, supersnelle, zeilbootklasse in Nederland op
de kaart te zetten en ons land goed
te vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap dit jaar. Daarvoor krijgen de meiden niet alleen
de boot, maar ook een trainingspakket aangeboden.
Vanaf eind februari zal Pepe Bettini, wereldkampioen 29er uit Argentinië, de meiden intensief gaan trainen, samen met een groep andere
29-er teams. “Wij zijn het jongste
team in Nederland en wellicht wel
op de wereld. We zullen dus extra
ons best moeten doen, maar daar
zijn we juist goed in” vult Fieke van
Dijk aan. Fieke is het zeilmaatje van
Femke. Ze kennen elkaar uit de optimist-klasse, de jeugdboot waarin
ze allebei op nationaal en internationaal niveau hebben gevaren. In
2004 won Femke 10.000 euro in een
ambitiecampagne van de ABN-Amrobank.
De bank wilde haar helpen met haar
droom om ooit wereldkampioen zeilen te worden. “Volgens mij lig ik nog

steeds aardig op schema! Die andere negen winnaars hebben allemaal
al afgehaakt! Het begint met ambitie
was destijds de leuze, maar daarna
komt doorzettingsvermogen.” En dat
hebben deze meiden zeker. De volgende dagen zullen ze ook op het
water zijn. Of de bank ook dat doorzettingsvermogen toont in de sponsering, daar zijn de meiden wel benieuwd naar. Ze zullen veel internationale wedstrijden moeten varen.
Dat kost veel. Ze zijn dan ook zeker van plan om een sponsorcampagne op te zetten. Maar eerst effe
flink trainen !
Deze week trainen ze op de Westeinder, met een boot en begeleiding
van de Zeilschool Aalsmeer. Hun eigen boot ligt in Lelystad, maar de
trainingen daar lagen even stil vanwege de nieuwjaarsdrukte. ”Hier
wilden ze ons helpen, super want
hier heb ik ook mijn eerste lesjes in
de optimist gehad,” grapt Femke. Na
de voorjaarstraining in Zuid-Frankrijk verhuist hun boot naar de koninklijke jachthaven in Muiden. “Als
we geen wedstrijden varen zullen
we daar elk weekend te vinden zijn.
Dus iedereen die eens kennis wil
maken met de klasse kan dan daar
komen kijken of wellicht een stukje meevaren. Tenslotte zijn we ook
ambassadeur van de klasse. We hopen dat na 2012 de boot ook olympisch wordt, dus hoe meer bekendheid hoe beter. Want na wereldkampioen willen we natuurlijk olympisch
kampioen worden !” lachen Femke
en Fieke. Hou ze maar in de gaten
via de website www.skiff.nl of mail
naar Femke@skiff.nl

Aalsmeer - De jongens C1 van FIQAS Aalsmeer blijkt een echte toernooien-kampioen te zijn. Ook het
vierde toernooi dat de jongens dit
seizoen hebben gespeeld, zaterdag
5 januari in Emmen, werd gewonnen! Daar zag het aanvankelijk echter niet naar uit. Want in de eerste
wedstrijd op het Nieuwsjaarstoernooi van E&O werd het gelijk tegen
Aristos: 6–6. En ook tegen de tweede tegenstander, thuisclub E&O, had
Aalsmeer het lastig; E&O had zich
versterkt met een speler van een
andere vereniging en dat bleek een
ware smaakmaker. FIQAS Aalsmeer
stond vooral door hem op een gegeven moment vier doelpunten achter. Bij verlies zou de finale onbereikbaar worden. Maar in de slotfase van de wedstrijd toonden de
Aalsmeerse jongens hun vechtlust
en zo eindigde deze wedstrijd toch
nog in een gelijk spel: 10 – 10. Een
knappe prestatie om in een paar minuten tijd terug te komen!
Aalsmeer won vervolgens ruim van

Unitas (11–5), ook al is dat de koploper in de competitie in het noorden van Nederland. En als de jongens scherp waren geweest en volop gas hadden gegeven, was het
verschil vast veel groter geweest.
Na die overwinning stond Aalsmeer
toch in de finale. Daar moesten de
jongens het weer opnemen tegen
Aristos. En weer werd het bijna gelijk, want een minuut voor tijd stond
het nog 8–8. Maar in de laatste seconden maakte Aalsmeer een doelpunt en werd de finale alsnog (met
9–8) gewonnen!
De jongens gingen uit hun dak en
mochten een fraaie beker in ontvangst nemen. Onderweg naar huis
vierde het team de overwinning samen met de ouders op een pannenkoekenboot.
De begeleiding kijkt uiterst tevreden (en trots) terug op het toernooi.
Want het doel was om te leren spelen onder hoge spanning. En spannend was het! Met ook nog eens
een prachtig eindresultaat.

Mensendieck op Jozefschool
Aalsmeer - Op dinsdag 19 december gaf oefentherapeute-mensendieck Karin Roeleveld les aan de
leerlingen van de groepen 8 van de
Jozefschool. Zij wilde bij hen het belang van een goede zit- en stahouding onder de aandacht brengen.
Eerst gaf zij een presentatie en vervolgens mochten de leerlingen aan
de hand van oefeningen ervaren

hoe belangrijk het is om recht op
te staan en te zitten. De leerlingen
kregen bijvoorbeeld de gelegenheid
om een tafel op de voor hen juiste
hoogte te stellen, om de buikspieren
te trainen en om te ervaren wat het
verschil is om vanuit je rug of vanuit
je knieën te tillen. Dit alles was een
mooie en leerzame afsluiting van
het project het Menselijk Lichaam.

Bee Movie, K3 en mr. Magorium

Kinderfilms in Amstelveen

Poppentheater Koekla brengt
sprookje van Sneeuwkoningin

Hoofddorp - Er waren eens twee
kinderen: Kaj en Gerda. Altijd waren
ze samen en speelden ze tussen de
bloemen en het gouden zonlicht.
Totdat kleine Kaj een splinter in zijn
hart kreeg, een ijssplinter van de
gemene spiegel die de hele wereld
lelijk, koud en akelig maakt. En toen
Kaj daardoor heel koud geworden
was, wilde hij graag met de sneeuwkoningin mee die hem alles liet vergeten: Gerda, de bloemen en het
gouden zonlicht.
Maar Gerda vergeet Kaj niet en
gaat op zoek. Poppentheater Koekla
speelt het hartverwarmende sprookje van de Sneeuwkoningin, waarin
Gerda op een spannende en grappige zoektocht gaat naar Kaj.
Een zoektocht die natuurlijk goed

afloopt. Achter Koekla gaat de Oekraïense Christina Boukova schuil.
Zij verrast haar publiek opnieuw
met een wondermooie voorstelling
waarin de marionetten het sprookje
tot leven laten komen.
Eerder stond zij al in Het Oude
Raadhuis met o.a. ‘Nif Naf Noef’, nu
is zij terug met een nieuw verhaal
voor kinderen vanaf vier jaar en hun
ouders. ‘Kaj en Gerda’ is te zien op
zondag 20 januari om 14.00 en om
16.00 uur. De voorstelling van 16.00
uur is extra bijgeboekt.
Kaarten voor ‘Kaj en Gerda’ zijn verkrijgbaar via de kassa van Schouwburg De Meerse, telefoon 0235563707, of via www.demeerse.com.

Amstelveen - Ook dit weekend en
op de woensdagmiddag presenteert
cinema Amstelveen kinderfilms. Zo
draait om zaterdag 12, zondag 13 en
woensdag 16 januari de Nederlandse versie van de tekenfilm Bee Movie en kan op woensdag vanaf 15.30
uur genoten worden van K3 en de
Kattenprins. Bee Movie wordt zaterdag en woensdag vertoond vanaf
13.30 uur, zondag start de film om
12.00 uur.
Leuk voor jong en oud is de film
‘De wonderwinkel van mr. Magorium’. De film gaat over mister Magorium, de 243 jaar oude excentrieke eigenaar en oprichter van de

meest wonderbaarlijke speelgodwinkel ter wereld, die besluit dat
het tijd is om met pensioen te gaan.
Hij ziet in Molly zijn ideale opvolger,
maar het speelgoed in de winkel is
het daar niet mee eens. De eens zo
bijzondere winkel verandert al gauw
in een regelrechte puinhoop, want
het speelgoed haalt allerlei gemene grapjes uit. De film duurt 94 minuten en is op zaterdag 13 januari
te zien vanaf 14.00 uur en woensdag 16 januari vanaf 15.30 uur. De
kassa van cinema Amstelveen in het
stadshart is geopend tussen 12.00
en 16.00 uur, telefonisch kaarten reserveren kan via 020-5475175.

Voorlezen voor kleintjes en

Frutsel- en knutselclub voor
kinderen in De Binding
Aalsmeer - Op dinsdag 15 januari
kan er weer geknutseld worden tijdens de frutsel en knutselclub in De
Binding in de Zijdstraat 53. De club
is bedoeld voor kinderen uit groep 3
tot en met 6 van de basisschool en
de kosten bedragen 2,50 euro. Aanvang 15.30 uur, einde 17.00 uur. Voor
meer informatie kunt u op dinsdag
en woensdag bellen met Lenneke Heijjer van kinderwerk via 0297326326.

Op woensdag 16 januari kunnen
kinderen vanaf 5 jaar terecht bij
De Binding in de Zijdstraat. In samenwerking met de bibliotheek
Aalsmeer wordt aan kinderen voorgelezen. De kinderen kunnen heerlijk luisteren naar de mooie en spannende avonturen van dieren op de
boerderij. De kinderen zijn welkom
om 15.00 uur en gaan om 16.00 uur
weer naar huis. De toegang is gratis.

Wederom 2tallentoernooi
voor jeugd in vakantie

Zwemcursus ouders en
peuters in Waterlelie
Aalsmeer - Met ingang van dinsdag 22 januari worden de ouder &
peuterlessen in zwembad De Waterlelie aangeboden in een cursus
van tien lessen. Deze zwemcursus
is bedoeld voor peuters van 3 jaar
en een van hun ouders. Al vele jaren kunnen kinderen vanaf 3 maanden met hun ouders deelnemen aan
de ouder & kindgroepen op donderdag en vrijdag. Het accent van deze
groepen is speels in het water bezig zijn en men kan komen wanneer
men wil. De ouder & peuterzwemlessen zijn echter geheel anders
van opzet. Deze lessen kunnen gezien worden als voorbereiding op de
normale zwemlessen. De kinderen
leren op speelse wijze om gaan met
het water en leren de begrippen van
drijven en misschien zelfs een beenslag. Samen met een van de ouders
volgt het kind deze lessen. De ouder
ondersteunt het kind in de oefenstof en kan eventueel als voorbeeld

dienen. Al met al een goede voorbereiding op de zwemlessen voor
het ZwemABC. Uiteraard staat deze
cursus onder begeleiding van een
ervaren zwemonderwijzer van De
Waterlelie. In de nieuwe opzet volgen de kinderen een cursus van tien
lessen. De leskaart kost 56 euro en
is 12 weken geldig. U hebt dus de
mogelijkheid om twee lessen te verzuimen. Voor dit bedrag zwemmen
kind en ouder samen!
Opgave voor deze cursus is vanaf heden mogelijk aan de receptie
van het zwembad. Er is plaats voor
maximaal vijftien kinderen en begeleiders. Bij voldoende deelname
van minimaal twaalf kinderen start
de cursus op dinsdag 22 januari
en loopt tot en met 8 april. Daarna
wordt weer een nieuwe cursus gestart. De lestijd is van 9.00 tot 9.45
uur. Meer informatie kunt u vinden
op de website: www.esa-aalsmeer.
nl of via; 0297-322022.

Aalsmeer - Voor de vierde maal
zal er een 2tallentoernooi worden
gehouden in de Bloemhof. In samenwerking met voetbalvereniging
RKAV op organisatie gebied en de
Bloemhof, zullen er in de krokusvakantie op maandag 25 en woensdag
27 februari diverse wedstrijden gespeeld worden.
Clubs als Aalsmeer, HVA en RKDES verlenen hier ook hun medewerking aan, door middel van het
beschikbaar stellen van doelen en
scheidsrechters en uiteraard wordt
een steentje bijgedragen in de organisatie. Er zal gespeeld worden in de
leeftijdsgroepen 5 jaar, 6-7 jaar, 8-9
jaar en 10-11 jaar, zowel voor jon-

gens als meisjes. Vooral in de leeftijd van 5, 6 en 7 jaar is de interesse in het voetballen zo groot geworden, dat vooral daar een grote toeloop wordt verwacht.
Binnenkort gaat de organisatie starten met de inschrijvingen en geprobeerd gaat worden of alles via internet en e-mail geregeld kan worden.
Hierdoor kan men precies op de
hoogte blijven, wanneer en hoe laat
men moet spelen, dit uiteraard naar
het aantal inschrijvingen.
Dankzij wederom diverse sponsors
is het mogelijk om dit evenement
voor de jeugd te kunnen organiseren.

BonBini-disco voor jeugd
Aalsmeer - De Binding en Bon Ami
organiseren in januari weer een
BonBini disco op vrijdag 18 januari van 20.00 tot 23.00 uur. De disco is bedoeld voor tieners van 13
tot en met 15 jaar uit Aalsmeer en
Kudelstaart. De kaartjes zijn in de
voorverkoop en op de 18e ook aan
de deur te koop voor 5 euro. Dit bedrag is inclusief 1 consumptie. De
voorverkoop is van 14 tot en met 18
januari bij de Binding in Aalsmeer,
in de Zijdstraat, en de Zolder in Kudelstaart, ingang Haya van Somerenstraat. Tijdens de disco gelden

de regels van BonAmi (zie www.bonami.nl). Er wordt niet gerookt en
geen alcohol gedronken. De deur
sluit om 21.00 uur en gaat pas weer
om 23.00 uur open.
Wil je of moet je eerder naar huis,
dan moeten je ouders dat van te voren even aan de Binding doorgeven. Wil je meer weten? Of leuke
foto’s bekijken van de vorige BonBini disco? Kijk dan op de websites
www.bonami.nl of www.debinding.
nl. Voor meer informatie kan gebeld
worden naar de Binding,, telefoon
0297-326326.

Luid applaus voor jeugd
van ‘Flora’ na play-in
Aalsmeer - Op woensdag 2 januari
organiseerde muziekvereniging Flora een play-in voor haar jeugdleden
onder leiding van gastdirigent Stephan Koppelaar. Het jeugdorkest, bestaande uit een blokfluitgroep en
leerlingen, die al een instrument bespelen, werden, waar het nodig was,
geholpen door enkele leden uit het
grote orkest. Er werd de hele dag
flink gerepeteerd op muziekstukken, die zij ‘s morgens voor het eerst
zagen. Tussendoor was er gelukkig ook nog tijd om leuke spelletjes
te doen, zodat de dag omvloog. Na
het eten van lekkere pannenkoeken
hadden de kinderen nog een generale repetitie en daarna mocht het

publiek komen. Om 7 uur zat de zaal
helemaal vol. De kinderen waren
er helemaal klaar voor om te laten
horen waaraan ze die dag zo hard
gewerkt hadden. Dirigent Stephan
nam het woord, hij vertelde wat ze
die dag allemaal hadden gedaan en
gaf bij ieder van de vijf ten gehore
gebrachte stukjes een korte uitleg.
Na afloop was er terecht een groot
applaus en werd er een kleine toegift gespeeld. Heel knap wat de kinderen in één enkele dag geleerd
hebben. Vind je het leuk om ook
een instrument te leren spelen? Je
bent welkom bij de muziekvereniging. Kijk voor meer informatie op
www.mv-flora.nl.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 januari
AALSMEER
Vlug en Vaardig 1-Aalsmeer 1
Aalsmeer 2-RKAVIC 2
HBC Vet. 2-Aalsmeer Veet. 1

14.30 u.
12.00 u.
14.30 u.

Junioren
Aalsmeer B2-BSM B2

11.30 u.

Pupillen
Aalsmeer D1-Swift D1

12.00 u.

R.K.A.V.
Waterloo 2-RKAV 2
RKAVI Vet. 1-KJSB Vet. 1

14.30 u.
14.00 u.

Junioren
Geel Wit C1-RKAV C2

11.00 u.

Pupillen
RKAV D1-CSW D2
RKAV D2-CSW D3
RKAV D3-CSW D4
CSW E2-RKAV E1
CSW E3-RKAV E2
CSW E4-RKAV E3
CSW E5-RKAV E4
CSW F1-CSW F1
RKAV F2-CSW F2
RKAV F3-CSW F3
RKAV F4-Nieuwkoop F7
RKAV F5-Nieuwkoop F8
RKAV F6-Nieuwkoop F9

10.00 u.
11.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
8.45 u.
8.45 u.
9.00 u.
9.00 u.
9.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
11.30 u.

R.K.D.E.S.
Pupillen
SDZ D1-RKDES D1
SDZ D2-RKDES D2
RKDES D3-SDZ D5
RKDES E1-SDZ E1
SDZ E2-RKDES E2
SDZ E3-RKDES E3
RKDES E4-SDZ E4
SDZ E6-RKDES E6
RKDES F1-SDZ F2
SDZ F6-RKDES F2

12.00 u.
10.00 u.
11.15 u.
11.15 u.
10.00 u.
12.00 u.
11.15 u.
12.00 u.
10.00 u.
12.00 u.

RKDES F3-SDZ F3
RKDES F4-KDO F5
RKDES F6-RKDES F8
RKDES F7-SDZ F10
SDZ F12-RKDES F9

10.00 u.
11.15 u.
11.15 u.
10.00 u.
10.00 u.

Dames en meisjes
De Meer DA 1-RKDES DA 1
13.15 u.
RKDES MB 1-Roda’23 MB 1
11.15 u.
RKDES MC 1-Buitenveldert MC 1 10.00 u.
SCW
Overbos 1-SCW 1 (vr)
14.30 u.
CSW 2-SCW 2
12.00 u.
SCW 4-Jog Hercules 5
12.30 u.
Bijlmer Vet. 1-SCW Vet. 1
14.30 u.
SCW Vet. 2-Buitenboys Vet. 1
14.30 u.
Geuzen/Mid.meer Vet. 3-SCW Vet.3 13.00 u.
Junioren
SCW A1-VVC A1
SCW C1-Zwanenburg C1
SCW D1-VVC D1
SCW F2-SCW F3

14.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

Meisjes
Odin’59 MA 1-SCW MA 1
VVC MC 1-SCW MC 1

14.30 u.
13.00 u.

Zondag 13 januari
R.K.A.V.
RKAV 3-Arsenal 3
KDO 3-RKAV 4
Roda’23 4-RKAV 5

11.30 u.
12.00 u.
12.00 u.

Dames
RKAV DA 1-Schoten DA 1

14.00 u.

R.K.D.E.S.
Junioren
RKDES A1-Hoofddorp A2
RKDES B1-Roda’23 B1
RKDES B2-Nw. Sloten B1
RKDES B3-Almere B7
Voorland C1-RKDES C2

12.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
10.00 u.

AAS 2e bij oliebollentoernooi
Aalsmeer - Vlak voor het nieuwe
jaar werd door LSG het traditionele
oliebollentoernooi georganiseerd in
het denksportcentrum te Leiden. In
een sfeervolle ambiance (uiteraard
met oliebollen) streden 28 teams in
twee groepen van 14 voor de hoofdprijzen. De drie AAS-teams zaten op
rating allen in de A-groep, hetgeen
voor AAS 3 best zwaar was. De 13e
plaats was echter een goed resultaat, door het consequent sprokkelen van punten werd het tweede
team van Oegstgeest voorgebleven. Bob Feis werd topscorer van dit
team (dat met vijf Azen rouleerden)
met 6,5 punt, Henk van Leeuwen
scoorde 6, Berrie van Leur haalde
4, Olaf Cliteur 3,5 en Fred van der
Klashorst had het zwaar aan bord
1 met 1,5 punt. AAS 2 legde beslag op een keurige 6e plaats, een
half bordpunt achter op Philidor 1.
Henk Noordhoek was hier het best
op dreef met 17 uit 26, gevolgd door
Ben de Leur met 15,5, Marc Trimp
met 14 en Redmar Damsma op het
eerste bord was toch tevreden met 9
punten. AAS 1 wist uiteindelijk beslag te leggen op de tweede plaats.
Het roulatieteam met AJ Keessen,
Jeffrey van Vliet, Paul Schrama, Jasper van Eijk en Marco de groot wisten LSG 2 met 3,5 bordpunt voor
te blijven, waar LSG 3 twee ronden
voor het einde nog op 1 bordpunt
van AAS 1 stond, maar nog voorbijgestoken werd door LSG 2. Paul was
de drijvende kracht achter het team,
met 19,5 uit 22. De 1-1 (beide eenmaal gewonnen) tegen GM John
van der Wiel van LSG 1 mocht er zeker wezen. Jeffrey en Marco scoorden beide 16 punten (Marco uit 22,
Jeffrey uit 20), AJ haalde op het eerste bord er 12,5 uit 20, maar wel een
2-0 tegen GM Jan Smeets. Jasper
van Eijk was met 11,5 uit 20 redelijk
tevreden. De eerste plaats was voor
het ongenaakbare LSG 1, (GM Jan
Smeets, GM John van der Wiel, IM
Edwin van Haastert en IM Thomas
Willemze) dat 19,5 bordpunt voorsprong had op AAS 1 en dus zonder
enige zorgen op de eerste plaats afstevende.
Vierde ronde Semi Open
De vierde ronde om het Kampioenschap van AAS was een spannende, drie partijen gingen over de gehele speelduur en al leek een verrassing in de lucht te hangen, de te

verwachten resultaten kwamen toch
terecht op het score-formulier. Paul
Karis won in de opening een pion
tegen John van der Hoeven, iets wat
John niet meer te boven kwam. AJ
Keessen had tegen Redmar Damsma een prettige stelling opgebouwd, maar de gesloten structuur
bevatte niet genoeg aanknopingspunten om voor een van beide op
winst te spelen, remise was derhalve het correcte resultaat. Jeffrey van
Vliet zette Bob Feis vanaf het begin
onder druk en deze druk leverde een
pion op, met aanhoudende koningsaanval. Jeffrey kon niet veel later het
punt binnenhalen. Henk Noordhoek
had met actief spel Marc Trimp geen
kansen gegeven op een koningsaanval, in tijdnood mistte Henk een
manier om een gunstig eindspel te
bereiken en boette een stuk in. HelAAS voor Henk zat er ook geen
eeuwig schaak in de stelling, Mark
kon met wat uitgekiende schaakjes
de zwarte koning in een matnet
jagen. Henk van Leeuwen had met
stug verdedigen een symmetrisch
eindspel bereikt tegen Jasper van
Eijk, al probeerde Jasper nog wel
om met centraler spel dan Henk
het volle pond binnen te halen, hetgeen in de laatste fase ook lukte. De
meest in het oog springende partij
was die tussen Berrie van Leur en
Paul Schrama. Paul had de opening iets handiger aangepakt dan
Berrie, die een stuk inboette, maar
daar wel prima compensatie voor
kreeg. Met uitgekiend spel wist Berrie een sterke aanval op te bouwen,
die Paul alleen met veel vindingrijkheid af kon slaan, al had Berrie nog
wel een kans op meer gemist. Een
eindspel ontstond met voor Berrie
vier pionnen tegen paard en twee
pionnen voor Paul, iets wat heen
en weer schommelde tussen remise en winst voor Paul. Na een pionnenrace haalden beiden een dame,
maar dame en paard van Paul werkten dusdanig goed samen dat Berrie mat of dameverlies niet meer kon
vermijden. Schaakclub AAS schaakt
van begin september tot eind mei
op de vrijdagavond in De Binding in
de Zijdstraat. Training en les wordt
gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, de
competitie start om 20.00 uur.
Voor meer informatie: A.J. Keessen,
competitieleider, tel. 0297-324459
of Henk Noordhoek, secretaris, tel.
0297-326143.

Handballers A.R.C. winnen
Aalsmeer - De heren van de
Aalsmeer-Rkdes combinatie hebben de eerste zege van het jaar
2008 binnen. Zonder de geblesseerde Erik Kooij en de zieke Patrick
Schockman trad ARC aan tegen een
ploeg die, eerder dit seizoen in Kudelstaart, nog duidelijk de sterkere
was. Of het nu door de afgelopen
feestdagen kwam of door de slappe
instelling van de thuisploeg, feit was
dat vanaf de eerste minuut ARC op
het veld de meest fitte indruk maakte. Tien minuten lang kon UDSV bij
blijven doordat ARC erg slordig omsprong met de geboden breakout
kansen (3-3). Daarna liep het verschil tussen beide ploegen echter
snel op. Via 4-7 werd, mede door de
afstandschoten van Hans Wessels
en het prima keeperswerk van Pas-

Uitdaging voor schaatsers
ijsclub Blauwe Beugel

cal Weel, bij rust al een geruststellende 6-13 voorsprong bereikt. Na
de pauze kwam UDSV wel wat dichterbij, maar verontrustend werd het
eigenlijk niet. Steeds als UDSV iets
inliep, gaf Multi Supplies/ARC onder leiding van de zeer solide spelende Danny de Ruiter wat extra’s
en zo bleef het verschil steeds een
punt of vijf,zes. Via 10-16 en 15-20
werd uiteindelijk een 17-23 overwinning behaald door ARC. Op de ranglijst is de ploeg daarmee UDSV gepasseerd. Met 14 punten uit twaalf
wedstrijden staat het team vooralsnog in de brede middenmoot. Aankomende zaterdagavond speelt ARC
thuis in De Bloemhof aan de Hornweg tegen het nog puntloze Lacom
’91. Aanvangstijd 21.00 uur en publiek is welkom!

De Opa’s winnaars 4x4
nieuwjaarstoernooi in The Beach
Aalsmeer - Op zondag 6 januari
werd het nieuwe jaar in The Beach
gestart met het Nieuwjaarstoernooi.
Om 10.00 uur werd het 2x2 hoog
toernooi gestart met in totaal achttien teams.
De dames en de heren/ mix teams
werden verdeeld en zo werd er gestart met de voorrondewedstrijden.
Afhankelijk van hoe de teams in de
voorrondepoules speelden, werden
ze herverdeeld in een Pro en een
Future poule, om zo op eigen niveau
het toernooi uit te spelen.
De teams Sven & Jeroen en Bart
& Joost stonden tegenover elkaar
in de Pro finale van het heren/ mix
toernooi. Sven & Jeroen trokken aan
het langste eind en wisten het 2x2
hoog toernooi op hun naam te zetten door de finale met 21-17 te winnen.
Het 2x2 hoog dames toernooi werd
gewonnen door het team M Kwadraat. Zij wonnen de finale met 2116 van de MaMa’s.
Om 13.00 uur werd met 7 deelnemende teams het 4x4 toernooi gestart. Een poule van 7 werd uitgespeeld. Ieder team in totaal 6 wedstrijden spelend!
Vervolgd door natuurlijk de finale:
deze ging tussen de Opa’s en de Kanonnen. De Opa’s wisten opnieuw
het 4x4 op hun naam te schrijven:
met 30-12 wonnen ze van de Kanonnen.
Het Nieuwjaarstoernooi werd afgesloten met 2x2 laag toernooi. In totaal hadden negentien teams zich
opgegeven. De damesteams speelden een eigen competitie. Eerst
voorrondewedstrijden,
vervolgd
door de Pro en de Future poules. De

Pro finale ging tussen Gans erger
je niet en de Mama’s. En ook in dit
toernooi vielen de Mama’s net buiten de prijzen… Gans erger je niet
ging naar huis als winnaars van het
2x2 laag dames toernooi.
In het heren/ mix toernooi werden
na de voorrondewedstrijden nieuwe
poules gemaakt en speelden alle
teams op eigen niveau het tweede
gedeelte.
In de Pro finale stonden de teams
Soll 2 en Rossi tegenover elkaar.
Het team Soll 2 gingen naar huis als
winnaars van het 2x2 laag toernooi.
Alle toernooien werden afgesloten
met een glas champagne voor alle deelnemers, om het nieuwe jaar
goed en sportief in te luiden!
Mensen die zin hebben gekregen
om een keer mee te doen met de
2x2 of 4x4 maandelijkse toernooien
krijgen de kans op zondag 10 februari in The Beach. Teams die zich
willen opgeven, kunnen een mailtje sturen naar sportief@beach.nl of
bellen met 0297-347444.
Voor meer informatie surf naar
www.beach.nl.

Wedstrijd RKAV
uitgesteld

Aalsmeer - De wedstrijd voor komende zondag 13 januari op sportpark Hornmeer in de Beethovenlaan tussen RKAV 1 en De Meteoor
1 is uitgesteld.
Deze wedstrijd zal nu gespeeld worden op zondag 3 februari om 14.00
uur, ook thuis in Aalsmeer.

Handbalcompetitie jeugd

Meiden FIQAS met lege
handen na spannend duel
Aalsmeer -Na het verlies tegen
SEW moest er tegen VOC zeker gewonnen worden om nog aansluiting
te houden bij de top.
De uitwedstrijd tegen SEW was er
wederom een geweest met twee gezichten.
Goede momenten met snel aanvallend spel en leuke combinaties werden nogal eens afgewisseld met
rommelige periodes.
Gevolg: onnodig balverlies waardoor SEW door middel van breaks
de voorsprong met nog 15 minuten te spelen kon uitbouwen naar
21-13. Het slotoffensief van FIQAS
Aalsmeer kwam helaas te laat, maar
het werd wel een spannend kwartiertje waarin de meiden zich van
hun beste kant lieten zien en er uiteindelijk een nipte nederlaag van
22-20 uitperste!
Afgelopen zondag 6 januari was het
dus erop of eronder, geen makkelijke opgave voor de handbalmeiden A van FIQAS, want de wedstrijden tegen VOC zijn toch een verhaal apart. Al vanaf het begin was
het duidelijk dat het een gelijk opgaande strijd zou worden. Er werden niet veel kansen weggegeven,
de twee teams waren aan elkaar gewaagd en na 20 minuten stond er
nog steeds een gelijke stand op het
scorebord: 7-7. Het lukte beide partijen maar niet om los te komen. Het
was toch uiteindelijk Aalsmeer dat
door middel van een reeks schoten
uit de tweede rij langzaam afstand
kon nemen.
Waar vroeger VOC alleen maar een
strakke 6-0-verdediging hoefde uit
voeren “omdat Aalsmeer toch alleen
maar wil passeren”, was het duidelijk te zien dat de Aalsmeerse afstandsschutters flink gegroeid zijn.
Ook verdedigend zijn de meiden
een stuk sterker geworden. Gevolg:
ruststand van 14-11 in het voordeel
van FIQAS.
Na de rust kwam VOC iets scherper
uit de kleedkamer, door een aantal
breaks wisten zij na 6 minuten de
stand alweer gelijk te trekken: 1717. Het bleef stuivertje wisselen tot
20-20, daarna bleef het even stil aan
Aalsmeerse kant.
VOC liep met nog een kwartier te
spelen uit naar 20-24. Dit werd de
meiden fataal, het lukte niet meer

om aan te haken. Het verschil bleef
steeds tussen de 3 en 4 punten. Met
nog 10 minuten te gaan was het 2326, gevolgd door een periode van
5 minuten waarin door beide partijen niet werd gescoord. Aalsmeer
wist in de laatste 4 minuten nog drie
keer te scoren maar ook hierin hielden de twee partijen elkaar in evenwicht. VOC maakte er ook nog drie
in de slotfase en sloot de wedstrijd
uiteindeliojk af met de eindstand
van 26-29.
Geen winst voor FIQAS meiden A
maar wel een spannende en aantrekkelijke wedstrijd voor beide
ploegen en het publiek!
Doelpunten: Jessica 7, Tessa 6, Celina 5, Roos 3, Anieke en Daphne 2,
Sharon 1. Komende zondag 13 januari speelt FIQAS meiden A thuis om
09.00 uur in sporthal de Bloemhof
tegen DSS.

Hoge score voor
Cock bij Sjoelclub

Aalsmeer - Uitslag speelavond van
Sjoelclub Aalsmeer op 3 januari.
Hoofdklasse
1.Cock Tukker
2.Albert Geleijn
A-klasse
1.Tiny Amsing
2.Cor Franck
3.Jan de Leede
B-klasse
1.Jacob v. t’Hof
2.Walter Siebeling
3.Wim v. Leeuwen
C-klasse
1.Mijnie v. Leeuwen
2.Janny Vos
3.Jaap v. Wees
D-klasse
1.klaas v. Leeuwen
2.Klaas de Vries
3.Wil v. Leeuwen
E-klasse
1.Willem Joren
2.Nico Verhaar
3.Jan Geleijn Dzn
F-klasse
1.Coby v.d. Meer
2.Marry Bax
3.Elbert de Hartog

2852
2779
2706
2704
2665
2603
2570
2550
2541
2485
2417
2532
2384
2369
2283
2276
2253
2169
1928
1797

Aalsmeer - Op donderdag 3 januari werd er op de Kennermerijsbaan
in Haarlem een langebaanwedstrijd
georganiseerd. Na alle feestdagen
was het voor de jeugd weer een uitdaging om in het nieuwe jaar goed
te starten met een persoonlijk record. Helaas viel dit door de weergesteldheid en de kwaliteit niet mee
om de tijden scherper te stellen. De
afstanden die gereden werden waren 500 en 1500 meter Susan Kramer reed op de 500 47.17 en op de
1500 reed zij 2.32.56. Sara Colijn
reed op de 500 meter 51.81 en op
de 1500 meter moest zij genoegen
nemen met 2.43.34. Moniek Langhout wist helaas ook haar tijden niet
te verbeteren, de tijden die zij noteerde waren 52.25 en 2.48.37. Ook
Crissie de Jeu uit Burgerveen moest
genoegen nemen met een tijd die
boven haar persoonlijk record lag.
Haar tijden waren 53.98 en 2.51.25.
Ook Bart van de Vlugt reed onder
zijn doen, zijn tijden waren 44.55 en
2.16.81. Mats Stoltenborg daar in tegen was de enige die een persoonlijk record op dit ‘natuurijs’ wist te
zetten op de 1500 meter, zijn tijden
waren 47.23 en 2.21.63.
Op zondag 6 januari werd er op
de baan in Haarlem een pupillenwedstrijd georganiseerd, tijdens deze wedstrijd over 100 en 500 meter
reden alle rijders wel een persoonlijk record. Deborah van der Stelt
kwam helaas ten val op de 100 en
op de 500 meter maakte zij dit ruimschoots goed in een tijd van 100.65.
Sohie Ravestijn wist ook op de 500
een persoonlijk record te rijden haar
tijden waren 16.47 en 1.19.53. Milan van der Vlugt reed de 100 meter in15.56 en ook voor hem op de
500 meter een persoonlijk record in
een tijd van 1.12.65. George Ravestijn reed op de 100 meter 16.67 en
de 500 mere reed hij een 1.18.97 wat
ook goed was voor een persoonlijk
record. Nicky van Leeuwen was de
enige die de tijd op de 100 meter
wist te verbeteren, haar tijden waren 13.04 en 50.00. En tot slot Sjoerd Gerritsen. Hij reed ook een persoonlijk record op de 500 meter, zijn
tijden waren 13.70 en 1.03.18. De C
junior Menno Kramer uit Aalsmeer
heeft op zondag 6 januari meegereden bij de regioselectiewedstrijden op de Uithof in Den Haag en
heeft daar een mooie 11de plaats

behaald. De eerste zeven worden
rechtstreeks geplaatst voor het N.K.
de daarop volgende zeven gaan
eerst naar de landelijke selectiewedstrijd die in Groningen worden
verreden op 19 /en 20 januari. Zijn
tijden waren 42.08 op de 500 en
2.12.88 op de 1500 meter.
NK marathonschaatsen
Tevens werd afgelopen zondag het
Nederlands Kampioenschap marathonschaatsen verreden op ijsbaan
de Schelft in Assen. Bij de masters , voorheen de veteranen boven
40+. reden ook twee Beugelrijders
mee. Over een afstand van 75 ronden werd de Nieuw Venneper Peter van der Stelt, die voor het eerst
mee mocht rijden heel knap 31ste.
Thom de Klerk, met zijn 63 jaar een
van de oudere leden van ijsclub de
Blauwe Beugel, reed zich heel netjes naar een 50e plaats. En dit leverde hem een winst van twee plaatsen opl ten opzichte van 2007.Toen
moest hij genoegen nemen met een
52e plaats. Later op deze dag reden
de grote jongens van het A peloton.
Ook hier was de Blauwe Beugel met
twee rijders vertegenwoordigd, namelijk met Jasper v an Tol en Peter
Baars. In deze wedstrijd over 150
ronden werd er hard gestreden om
het felbegeerde tricot en door de
hoge snelheid moesten er in de finale vele rijders afhaken. Hieronder ook de 25 jarige Jasper van Tol
uitkomend voor Goesting schaatsteam. Peter Baars, rijdend voor de
DSB formatie, en die dit jaar zijn
glansrijke marathoncarrière afsluit,
deed heel veel beulswerk voor zijn
kopmannen Jan Maarten Heideman
en Ingmar Berga. Hierdoor kon hij in
de finale alleen het tempo nog hoog
houden en niet meer meestrijden in
de massasprint. De overwinning en
het rood/wit/blauwe tricot gingen
naar Arjan Stroetinga van de Bam
formatie, die het gehele seizoen al
zeer sterk rijd. Berga werd tweede
en Heideman moest genoegen nemen met een derde plaats. Met nog
twee kunstijswedstrijden voor de
boeg, Heerenveen aanstaande zaterdag en op 19 januari Alkmaar
waar de finale is van de KNSB cup,
zullen de mannen afreizen naar het
buitenland, waar ze zullen strijden
op natuurijs en de titel Nederlands
Kampioen op natuurijs.

Zeer succesvol kersttoernooi
Aalsmeer - Bij Racket Sport
Aalsmeer is afgelopen twee weken
weer het bekende Antenna kersttennistoernooi gespeeld.
Dit jaar werd door een record aantal
deelnemers deel genomen aan dit
gezellige toernooi. 70 meer inschrijvingen dan vorig jaar leverde in totaal 410 deelnemers op bij de jeugd
en senioren.
Ook dit jaar is het de organisatie, die
ook deze editie weer in handen was
van tennisvereniging Tennis2Tennis,
weer gelukt om maar liefst 507 wedstrijden te laten spelen.
Het toernooi in deze vorm kan niet
mogelijk worden gemaakt zonder
de steun van hoofdsponsor Antenna
uitzendbureau uit Aalsmeer. Op de
zeer drukke en erg gezellige feestavond op 4 januari zijn weer vele
mooie prijzen verloot, waaronder
drie gloednieuwe fietsen, een reischeque, dinercheque en diverse andere mooie prijzen.
De opbrengst van 1000 euro ging
ook dit jaar naar een goed doel en
dit jaar was dat stichting Leven met
een Geheim.
Doel van deze stichting is het informeren van kinderen en ouders over
de gevaren van HIV en AIDS.
Na ruim twee weken tennis werden
de prijzen als volgt verdeeld:
Jeugd:
ME -10 jaar:
1. Bodine Donker. 2.Bo van Borkulo.
JE -10 jaar:
1. Nick Buys. 2. Jimmy Kransen.
JD -10 jaar:
1. Roy Gomersbach-Stan Soels. 2. Jimmy
Kransen-Vitas Spaargaren.
MD 10-12 jaar:
1. Cynthia van den Bijtel-Zoe Bouman. 2.
Sterre van der Halm- Lisanne Wegstapel.
GD 10-12 jaar:
1. Maxime Stolp-Michael Houtsma. 2. Sophie Olij-Chiel Hogenboom.
ME -12 jaar:
1. Cynthia van den Bijtel. 2. Maxime Stolp.
JE -12 jaar:
1. Dyon Lieuwerink. 2. Stan Soels.
JD -12 jaar:
1.
Joep van Beek-Pascal Kruijsman.
2. Pablo Born-Niels Donker.
ME 14-16 jaar:
1. Annemijn van Andel. 2.Denise Kemner.
JE -14 jaar:
1. Milan Vergoosen. 2. Owen Masters.
MD 14-16 jaar:
1. Aniek van Heusden-Charlotte Rentenaar.
2. Annemijn van AndelTinka Offereins.
JD -14 jaar:
1. Bart de Jong-Jos Hogenboom. 2. Joost
Buskermolen-Milan Vergoosen.
JE -16 jaar:
1. Erik Hendrikson. 2. Cedric Brouwer.
JE -18 jaar:
1. Coen Turk. 2. Thomas Harting.
JD 16-18 jaar:
1. Erik Hendrikson-Leon Groot Obbink. 2.

Sebastiaan Brameijer-Oscar Lauxterman.
GD 16-18 jaar:
1. Charlotte Olij-Jos Hogenboom. 2. Frederique Brouwer-Oscar Lauxterman.
Senioren:
DD 9-30+:
1. Jacqueline Klaassen-Helga Zethof. 2. Ank
Gorter-Annelies Schnater.
GD 8-30+:
1. Renate Vlasman-Jeroen Kraan. 2. Louise
de Bok-Theo de Jong
HD 8-30+:
1. Michel Nap-Jean-Paul Tates. 2. Frank
Rinkel-Jan Pieter Hartog.
DD 8 30+:
1. Karin de Jong-Meriam Hogerwerf. 2. Anite Buskermolen-Annelies Phiferons.
DE 8 30+:
1. Yvonne Bornstein. 2. Andrea Jaarsma.
HE 8 30+:
1. Jasper Stolwijk. 2. Frank Rinkel.
GD 8 18+:
1. Mariska Bus-Patrick Hollemans. 2. Bianca
Lisierse-Elvin Lisierse.
HD 8 18+:
1. Patrick Hollemans-Repko de Looze. 2.
Frank van Haagen-Bart Olieman.
DD 8-18+:
1. Cindy Pijper-Monique Pijpe. 2. Vivian
Braam-Joyce Blauwhoff.
GD 7-30+:
1. Yvonne Bus-Marco Broekkamp. 2. Mariska van der Ploeg-Gerard den Haan.
HD 7-30+:
1. Marco Broekkamp-Karel Bus. 2. Willem
Rentenaar-John Bijlsma.
HE 7-30+:
1. Ronald Pijper. 2. Rudger Piet.
GD 7-18+:
1. Joyce Blauwhoff-Barry Spring in ‘t Veld. 2.
Defni Spring in ‘t Veld-Rob Spring in ‘t Veld.
HD 7-18+:
1. Dave Kouwenhoven-Gerwin Hogerwerf.
2. Michael Blauwhoff-Roy Spring in ‘t Veld.
HE 7 18+:
1. Dave Wiersma. 2. Jasper Stolwijk.
DD 7:
1. Ingrid Olij-Nicole Zorn. 2. Mirjam Cudovan-Mireille Ruts.
DE 7:
1. Mirjam Cudovan. 2. Anja Bruine de
Bruin.
GD 6:
1. Veronica Brands-Huib van Veen.

Tromp wint op
ANBO-soos
Aalsmeer - Op 2 januari was de
eerste speelmiddag van de ANBO
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De heer D. Tromp mag zich
de eerste winnaar van 2008 noemen. Hij won het klaverjassen met
5713 punten. Op plaats twee is de
heer C. Verhaar geëindigd met 5686
punten, plaats drie en vier waren
voor de dames Blauwhof en W. ter
Horst met 5480 en 5020 punten.
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Eredivisie handbal

Goede eerste helft niet
genoeg voor dames FIQAS

Pupil van de week Esther Dol gooit eerste bal van goede wedstrijd.

Korfbalcompetitie

VZOD overklast concurrent
Aalsmeer - Zaterdag 5 januari was
een goede start van het nieuwe jaar
voor korfbalvereniging VZOD. Bijna alle teams speelden hun wedstrijden thuis, de A1 behaalde een
klinkende overwinning (17-12) en
het tweede die de punten heel hard
nodig heeft, speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen. Voor het eerst
zag je dat de trainingen hun vruchten begonnen af te werpen, want rivaal KIOS, werd met een behoorlijke
nederlaag naar huis gestuurd (1813). Toen was het de beurt aan de
hoofdmacht van VZOD. VZOD Victory moest in de arena, ook wel de
Proosdijhal genoemd, aantreden tegen DSO uit Alkmaar. DSO staat net
als VZOD Victory bovenaan en wilde
ook voor de volle winst gaan. Voordat de wedstrijd in de rumoerige en
volle Proosdijhal van start ging werd
de bal uitgenomen door de pupil
van de week Esther Dol uit de F3.
Zij presenteerde ook de sponsorballen die deze week geschonken
waren door cafetaria Family uit Kudelstaart. VZOD Victory kwam niet
echt los en ging mee in het fysieke spel van DSO die korfbaltechnisch een klasse minder was dan
VZOD Victory, maar die door kracht
en harde overtredingen in het spoor
van VZOD Victory kon blijven. Na
zeven minuten spelen stond DSO
nog steeds gelijk met VZOD Victory; 3-3. Het duurde tot in de zeventiende minuut voor dat er weer werd
gescoord. In drie minuten scoorde
VZOD Victory drie maal en kwam
eindelijk los van DSO, DSO kon nog
één maal in de buurt komen om-

dat de scheidsrechter veel vrije ballen aan DSO gaf en de ploeg daarmee vaak beloonde voor hun harde
spel. Uiteindelijk werd er een ruststand van 9-5 bereikt. In de rust gaf
de coach aan rustiger te spelen en
vooral dat gene te doen waardoor
ze nu bovenaan staan, je eigen spel
spelen en scoren. Dat werd ook de
opdracht in de tweede helft. De eerste die in de tweede helft de mand
wist te vinden was DSO, maar toen
was de koek wel op en liep VZOD
Victory weg van DSO, die fysiek alles
uit de kast haalde maar er niet meer
aan te pas kwam. Binnen twintig
minuten stond er een comfortabele
18-8 op het scorebord en dat DSO
nog één maal scoorde in de laatste
minuut mocht de pret niet drukken.
Een tevreden coach sprak over een
schitterende wedstrijd. Doelpuntenmakers, Maaike Heil (5), Kris Passies en Bertus Buijs (ieder 3), Bart
Verheul en Marcel van Soest (ieder
2), Martijn Vervark, Willem Mast en
Mirjam van Soest (ieder 1 maal). Als
toetje op de zaterdag verscheen het
derde op het veld dat na slechts zes
minuten spelen al met 9-6 achterstond, maar er in de laatste seconden nog een punt wist te halen met
een 10-10 eindstand. Alle uitslagen
van 5 januari: VZOD 1 - DSO (A) 1:
17- 9, VZOD 2 - KIOS (N) 2: 18-13,
VZOD 3 - Apollo 3: 11-11, VZOD A1
- Nieuw Flora A1: 17-12, VZOD B1 KIOS (N) B1: 7- 8, EKVA C2 - VZOD
C1: 3- 8, VZOD E1 - Badhoevedorp
E1: 3- 4, VZOD F1- ZKC ‘31 F1: 210, VZOD F2 - Tempo F2: 1- 0, ZKV
(Za) F2 - VZOD F3: 3-0.

Zwemcompetitie

26 Gouden medailles bij
winterkring Oceanus
Aalsmeer -De eerste wedstrijd van
het nieuwe jaar is traditiegetrouw
door het hele land de winterkring.
Niet elke kring zwemt hetzelfde programma, maar er wordt wel op hoog
niveau om de medailles gestreden.
In de kring Amsterdam ’t Gooi wordt
deze wedstrijd altijd op één middag
afgewerkt met alleen de 100 meter
nummers.
Oceanus heeft ervoor gekozen om
haar leden op maximaal drie afstanden te laten starten in deze wedstrijd die zo’n drie uur duurt. Voor
Oceanus kwamen er maar liefst 38
deelnemers aan de start. Het leverde 26 gouden, 24 zilveren en 13
bronzen medailles op. Voor Vincent
Moolhuijsen was er nog een verlaat
verjaarscadeautje met een NK limiet
op de 100 vrij.
Andere pogingen om nog limieten te zwemmen op deze wedstrijd
mislukten. De maximale opbrengst
van drie keer goud ging naar Jeffrey Reijnders (junioren 1) en Jet
Zwolsman (minioren 4). Voor twee
keer goud en één keer zilver tekenden Tessa van der Zwaard, Vincent Moolhuijsen, Michelle Meulenbroek, Artemis Kalemis, Wessel de
Jong, Maxime van den Heuvel en Ta-

mara Grove. Tamara wist in een laatste wedstrijd in 2007 in Almelo nog
een NK limiet te halen op de 100 vrij
(1.09.51). Dubbel goud was er voor
Laura Badoux, terwijl er drie deelnemers waren met van alles wat: goud,
zilver en brons voor Rick de Mercado, Fernando Moolhuijsen en Robin
Pagano Mirani.
De laatste nog niet genoemde gouden plak ging naar Istvan Spaargaren, die er ook nog een zilveren bijvoegde. Drie keer zilver was er voor
Ilona Cats, twee keer voor Sander Kirillova en één keer zilver voor Robin
Meester, Stanley Moolhuijsen, Dennis Reijnders en Bart Sommeling.
Max Galjaart en Anne Zwolsman
pakten ieder drie medailles:
Eén keer zilver en twee keer brons,
terwijl Cheryl Zethof zilver en brons
mee naar huis kreeg. Twee keer
brons was er voor Chantal Grove en
één keer voor Alissa Bus, Carl Knelange en Marieke Weijers. De medailles kwamen vooral bij de minioren en junioren terecht.
Zonder deze minioren en met een
zwaar programma wordt komende
zondag de derde competitiewedstrijd afgewerkt in Amersfoort.

Nieuwjaar met VV Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 12 januari vindt van 17.00 tot 18.30 uur de
nieuwjaarsreceptie van Voetbalvereniging Aalsmeer plaats in kantine
de Silveren Draeck op het sportcomplex aan de Dreef in. Het bestuur van VV Aalsmeer nodigt alle
sponsors, leden, vrienden, bekenden en relaties van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Helaas zal dit
jaar de traditionele nieuwjaarswedstrijd geen doorgang kunnen vinden. De reden hiervan is dat, ondanks de winterstop, door beide
selectieteams een inhaalwedstrijd
gespeeld moet worden. Het eerste
speelt om 14.30 uur uit in Amsterdam tegen Vlug en Vaardig en het
tweede speelt om 12.00 uur thuis
tegen het Amstelveense RKAVIC.
Ook een paar andere (jeugd)teams
hebben competitieverplichtingen.
Desondanks heeft het bestuur gemeend de nieuwjaarsreceptie toch
doorgang te laten vinden, maar

het aanvangtijdstip wat verschoven
naar later in de middag zodat teams
die gespeeld hebben ook aanwezig
kunnen zijn en mee kunnen genieten van de gezellige sfeer die voor
Voetbalvereniging Aalsmeer zo kenmerkend is in de regio. Vanzelfsprekend zijn de geserveerde hapjes
gratis en voor de champagne hoeft
u vanzelfsprekend ook de knip niet
te trekken. En om de feestvreugde nog verder te vergroten zijn de
prijzen van de overige consumpties
vastgesteld op 1 euro. Begin januari hebben de selectieteams een trainingsweekend doorgebracht in het
Overijsselse Delden ter voorbereiding op de tweede competitiehelft
van het seizoen 2007/2008. Tijdens
dit weekend zijn ‘de neuzen allemaal
dezelfde kant opgezet’. De verwachtingen zijn dus hoog gespannen. Allen hartelijk welkom, langs de lijn in
het weekend en aanstaande zaterdag tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Aalsmeer - De dames van FIQAS
Aalsmeer speelden zondag 6 januari
tegen de nummer drie van de ranglijst, het Limburgse LACO/V&L. Zelf
staan de dames op een twaalfde
plaats, dus de verwachtingen waren niet al te hoog gespannen. Maar
misschien omdat FIQAS Aalsmeer
zich vooral wil gaan richten op de
nacompetitie, werd er tegen V&L
vrijuit en geconcentreerd gespeeld.
Er was bij de tegenstander misschien ook sprake van enige onderschatting, maar de Aalsmeerse dames konden het eerste deel van de
wedstrijd prima bijblijven. Met name
Sarah Bartling en Samentha de Soet
waren belangrijk in de opbouw en
ze wisten vaak ook nog feilloos cirkelspeelster Nicole van Schie aan
de spelen. Het leverde tot vijf minuten voor rust een 7-7 stand én een
bijzonder aantrekkelijke wedstrijd
op. Een paar slordigheidjes op rij
zorgden er echter voor dat V&L ineens een gaatje van drie kon slaan:
7-10, maar met een prachtige actie bepaalde Samentha de Soet de
ruststand op 8-10. Ook na de pauze startten de Aalsmeerse dames
sterk en wisten na vijf minuten opnieuw gelijk te komen: 11-11 door
een mooi doelpunt uit de linkerhoek
van Dinja Witbraad. Daarna kreeg
de ploeg het moeilijk. De tegenstander schakelde een tandje bij, speelde een zeer offensieve dekking en
een moe gestreden FIQAS Aalsmeer

ging steeds meer fouten maken: er
werden uiteindelijk maar liefst zes
penalty’s gemist en ook technische
fouten leverden balbezit en doelkansen voor de tegenpartij op. Die
kon binnen tien minuten uitlopen
naar 12-18 en toen was de wedstrijd
in feite gespeeld. Zelfs met een time
out kreeg trainer/coach Menno de
Klerk zijn ploeg niet meer terug in
de wedstrijd, al moet gezegd worden dat de jonge ploeg er wel voor
bleef gaan. Het werd uiteindelijk 1621. FIQAS Aalsmeer hoefde zich
niet te schamen, maar misschien
had er deze middag wel meer in gezeten... Komende zondag spelen de
Aalsmeerse dames een uitwedstrijd
bij Fortissimo. Doelpunten: Nicole
van Schie, Sarah Bartling en Sonja
van Wechem 4, Dinja Witbraad en
Samentha de Soet 2.
Programma eredivisie dames
Zondag 13 januari, 14.00 uur: GOconnectIT/Fortissimo
–
FIQAS
Aalsmeer, in Cothen
19 januari, 20.00 uur: FIQAS
Aalsmeer – Wings
26 januari, 20.40 uur: V.O.C. – FIQAS
Aalsmeer, in Amsterdam
2 februari, 19.00 uur: FIQAS
Aalsmeer – Zeeman Vastgoed/SEW
Zondag.10 februari, 14.15 uur: Open
Line/BFC – FIQAS Aalsmeer, in
Beek
16 februari, 19.00 uur: FIQAS
Aalsmeer – GIBO Groep/Kwiek

Bridgevereniging De Kwakel

Parencompetitie spannend!

De Kwakel - Na het uitwisselen
van de nieuwjaarswensen aan elkaar bonden 44 paren de strijd aan
op de voorlaatste speelavond van de
tweede cyclus van de parencompetitie van bridgevereniging De Kwakel. Achttien van deze paren bevonden zich in de A lijn en daarin toonde echtpaar van Nieuwkoop aan, dat
hun reis naar Amerika hen bizonder
veel goed had gedaan, want zij werden deze avond eerste met 64,6%,
wat ook meteen de topscore van de
avond was. Echtpaar Ludwig scoorde opnieuw hoog met 61,3% en zij
nemen de koppositie in de totaalstand over van paar Karlas-Verhoef,
dat toch wel geruime tijd boven hun
stand geleefd had en nu een paar
plaatsen moest inleveren. Paar Elenbaas-Verhoef herstelde zich van de
zeperd van vorige week.

ste avond. Inez en Susanne Ambagtsheer werden deze avond tweede
met 55,5% en echtpaar Langelaan
presteerde met een derde plaats
met 55% demate goed, dat Piet er
nog een hele toer aan zal krijgen om
aan promotie te ontsnappen. Paar
Zandvliet-Stokkel scoort nog wat
te wisselvallig om een stabiele middenmoter te worden. 35,4% was hun
score en dat betekende de dertiende en daarmee laatste plaats. Ook
hier lijkt het pleit met nog één avond
voor de boeg al voor vier paren beslecht wat betreft degradatie. Aan
de bovenkant lijken drie paren zeker
van promotie en strijden er nog drie
om de felbegeerde vierde promotieplaats. Ook in de C lijn komt er tekening in de stand. Echtpaar Bader
was deze avond afwezig, maar dat
zij promoveren staat wel vast.

Met 55% eindigden zij op een gedeelde derde/vierde plaats met paar
Bosboom-Schijf. Echtpaar Kooyman
sloot de rij met 39,6% en zij zullen
volgende week verschrikkelijk uit
moeten halen om het vege lijf te redden. Eigenlijk lijken de vier degradatieplaatsen al vergeven, maar wie
weet. In de B lijn werd echtpaar van
Beek overtuigend eerste met 60,5%
en hiermee kan promotie naar de A
lijn hen eigenlijk niet meer ontgaan.
Dat geldt ook voor paar Moller-Koestal, ondanks een mindere voorlaat-

Met groot gejuich werd de eerste
plaats van paar Bakker-Elias (met
bijna 57%) begroet en dit paar dreigt
nu terug te keren naar de B lijn. Gelegenheidspaar Houtman-de Jong
deed met ruim 55% heel goed mee
en paar Bartels- Doeswijk werd derde met 54,8%. Tilly en Frans sloten
de rij. Voor promotie naar de B lijn
gaat de strijd nog tussen vijf paren,
waarbij het verschil tussen de huidige nummer twee en nummer vijf
slechts 6,5% is. Superspannend dus.
Volgende week de ontknoping.

Multi Jolanda ten Brinke
wint boscross Leiden
Aalsmeer - Triatlete Jolande ten
Brinke van het Oceanus/Multi Supplies Triathlon Team is het jaar met
winst begonnen. Afgelopen weekeinde won zij de bosloop in Leiden
over 15 km. Zij was de snelste dame
op de crossloop in 1:00:15 uur. Haar
teamgenote Karin Versteeg finishte
als derde in 1:05:07 uur. Bij de heren deden de Multi’s Henk van Laar
en Leo van ’t Hul mee aan de 10 km

crossloop. Ze finishten vlak achter
elkaar. Van Laar liep 50.33 minuten
en zijn teamgenoot volgde op drie
seconden. Een andere delegatie van
het Multi Triathlon Team liep in het
Amsterdamse bos de Phanos Boscross. Frans van Heteren won de
10,5 km bij de Heren 40 in 37.34 minuten. Johan Koolhaas en Jeroen
Hijstek finishten gelijk in 46.11 minuten.

Tien jaar deelname aan
Roparun door Florateam
Aalsmeer - Van zaterdag 10 tot
en met maandag 12 mei (pinksterweekend) doet het team van FloraHolland voor de tiende keer mee
aan de Roparun. De Roparun is de
langste estafetteloop ter wereld van
Parijs naar Rotterdam, waaraan in
2008 meer dan 210 teams aan deelnemen. Vanaf 1999 is een team van
FloraHolland actief. Ook voor deze
tiende keer in mei 2008 zijn de voorbereidingen al weer in volle gang.
Met veel enthousiasme en steun
van de veiling zetten de medewerkers zich in om van de deelname
een groot succes te maken.
Vorig jaar heeft het team een nieuwe fietskaartenbak ontwikkeld om
overdag en ‘s avonds gemakkelijk
de weg te kunnen vinden. Twee fietsers vormen de gehele route de begeleiding voor de teamleden die lopend het parcours af moeten leggen. Tijdens de eerste grote Roparunvergadering in Ahoy in decem-

ber 2007, werden deze fietskaartenbakken te koop aangeboden aan
de andere teams. Daarnaast waren mooie potplanten verkrijgbaar.
Deze zijn geschonken door Bunnik Plants, één van de aanvoerders
van FloraHolland. De interesse van
andere teams voor de fietskaartenbak was groot en bijna alle voorradige fietskaartenbakken zijn verkocht. De opbrengst gaat natuurlijk
naar het goede doel. Verleden jaar
schonk het team van FloraHolland
ruim 30.000 euro aan de Roparun.
De komende tijd proberen zij met
allerlei activiteiten zoveel mogelijk sponsors te vinden die het team
door middel van een bijdrage willen ondersteunen. De Roparun vindt
plaats van zaterdag 10 mei (start in
Parijs) t/m maandag 12 mei (finish
in Rotterdam). Informatie over het
team en de deelname aan de Roparun is te vinden op www.roparunteam97.nl.

‘Druk’ trainingsweekend
RDES B1 in Ermelo
Kudelstaart - Op 4 januari vertrok
de B1 van RKDES vanuit Sportpark
Calslagen naar Ermelo. Vier leiders
gingen dit weekend proberen om
dertien pubers in de hand te houden. Na iets meer dan een uur rijden
kwam de groep aan bij de Arendshoeve, een prachtige accommodatie. Na het sfeervolle huis verkend
te hebben, en de ‘vakantiegangers’
hun bedden hadden voorzien van
de slaapzakken en lakens ging de
groep naar het zwembad. Eerst een
heerlijk diner wat bestond uit een
bak patat met een broodje kroket of
frikandel en daarna snel het zwembad in. Na twee uur gezwommen te
hebben verruilden de Des-sers hun
zwembroek voor een zaalvoetbaltenue en gingen de heren in de nabije
zaal van het zwembad een zaalvoetbaltoernooitje houden. Een heerlijk potje zaalvoetbal met geweldige acties, doelpunten en schwalbes.
Weer terug op het oude nest gingen het team lekker luieren op bed
of kaarten. Ook werd er intensief
getafeltennist en getafelvoetbald.
Rond de klok van 2 stuurde de leiding de deelnemers naar de slaapzaal. Van slapen kwam overigens
vrij weinig. Er werd volop gespoten
of gesmeerd met slagroom, scheerschuim of vaseline. Het gemiddelde
aantal uur slaap in de nacht tussen
vrijdag en zaterdag was twee.
Om 8 uur werd de groep gewekt
voor het ontbijt. Iedereen zat met
een slaperige kop voor zich uit te
staren en de wallen waren tien keer
groter dan normaal. Om 10 uur gingen de Des-sers trainen bij sportvereniging E.F.C. die zo vriendelijk
was een trainingsveld af te staan.
Na de lunch ging de groep op weg
naar F.C Horst waar een wedstrijd

gepland stond. Des speelde tegen
het A-team van deze ploeg die eerste staat in de tweede klasse. De
vermoeidheid straalde van de Kudelstaarters af en het werd dus ook
een kansloze nederlaag. Terug op
de Arendshoeve werd een voetbalquiz gehouden en stond bowlen op
het programma. De nacht verliep
beter omdat iedereen doodop was.
De volgende ochtend zijn de Dessers naar een strandje gegaan en
hebben daar een strandvoetbaltoernooi gehouden.
Na alles weer spik en span achtergelaten te hebben is de groep om
half 3 weer vertrokken naar huis.
Het was een geweldig trainingskamp. Een geslaagd weekend mede
dankzij de leiders Ryer Groenveld,
Gerard van Schaik, Evert van Putten
en trainer Eric Zethof.
Maarten van Putten.

Sport- en spelinstuif ouderen
Aalsmeer - Elke dinsdag is er van
13.30 tot 15.30 uur een sport- en
spelinstuif voor ouderen in sporthal
De Bloemhof aan de Hornweg. De
kosten zijn 2,50 euro per keer. Niets
moet, alles mag, is het motto van
de drie begeleidsters Joke Winkler,
Joke Dekker en Mieke Regelink. In
ieder geval kunnen de sporten badminton, jeu de boules, tafeltennis,
koersballen, sjoelen, fit-gymnastiek
en lijnbal beoefend worden. Ook u
bent welkom. Voor meer informatie
kan gebeld worden naar de SWOA,
telefoon 0297-344094.

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje

Fred Klijn in opperbeste
stemming ondanks verlies
Kudelstaart - Na de boeiende, erudiete, humorvolle, motiverende, ontnuchterende, enthousiasmerende
nieuwjaarstoespraak van voorzitter,
Paul de Haan, waarin de wens werd
uitgesproken dat 2008 in de boeken
mag gaan als een topjaar, werd bij
schaakclub ’t Kalende Pionnetje met
een glas champagne van het betere soort getoost op ieders gezondheid. Waar kom je zoiets nog tegen?
Daarna viel het schaken natuurlijk
niet meer mee, en dus was het al
weer vroeg druk aan de bar. Waar
zijn de tijden gebleven dat je pas om
half elf de eerste schakers naar de
bar zag strompelen? En zag je vroeger teleurstelling op het gezicht van
de verliezers, tegenwoordig kan er
zelfs nog een dansje vanaf na een
nederlaag. Ja mensen, de tijden veranderen, zo ook bij ’t Kalende Pionnetje. Bert Lammers was weer present na zijn twee ziekenhuis-opnames in december. Gelukkig heeft
Bert net dat extra beetje vet op zijn
bast, net dat beetje extra weerstand.
Zijn tegenstander die avond, Martin
Poortvliet, kan daarover meepraten.
Die is trouwens aan de lijn sinds 1
januari 2008, een goed voornemen,
en dus nam hij deze avond niet twee
frikandellen maar slechts één. De
broer van Martin, Leo, liet jammerlijk verstek gaan. Uit betrouwbare

bron is vernomen dat hij een nieuwe
vriendin heeft, en ja, dan vergeet je
wel eens dat je op donderdagavond
moet schaken. Sneu voor Cees van
der Weijden, die was voor niets komen opdagen, wel een punt als
troost, maar Cees was niet blij.
Aan de top was de wedstrijd tussen Richard Piller en Marco Hogenboom al binnen 20 minuten beslist,
in het voordeel van Richard. Peter
Verschueren blijft ruim koploper, die
rolt de ene na de andere tegenstander op. Maar straks volgt weer de
poule-indeling en kan er nog van alles gebeuren. Gerard van Beek blijft
maar stijgen, na zijn winst op Joep
van der Geest komt hij op de zesde plaats. Gerard heeft een nieuw
medium ontdekt om zijn opening te
optimaliseren, en Joep was daarvan
het volgende slachtoffer.
De uitslagen:
Peter Verschueren-Gerard Verlaan
Richard Piller-Marco Hogenboom
Mladen Cicek-Fred Buskermolen
Gerard van Beek-oep van der Geest
Wim de Hertog-Fred Klijn
Leo Straathof-Henk Raadschelders
Peter de Jong-Jurgen vd Zwaard
Martijn Baars-Marco v Nieuwburg
Theo Baars-Harry Buskermolen
Bert Lammers-Martin Poortvliet
Jaap v.d. Bergen-Jos Buskermolen
Remmo Hamel-Adri Meijhuis

1 -0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
rem.
rem.
0-1
0-1
rem.
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22e Zaalvoetbaltoernooi om
Kudelstaart-trofee zaterdag

Zaalvoetbal

Nuttige zege voor het Farregat 3
Aalsmeer - De zaalvoetballers van
het Farregat 3 hebben in de afgelopen week een uitstekende overwinning geboekt.
Thuis in sporthal de Bloemhof bleven de Aalsmeerders overeind tegen Badhoevedorp 2.
Voorafgaand aan de wedstrijd zag
het er somber uit voor het Farregat
3 vanwege het ontbreken van Edwin
van Maris, Richard de Vries, Vincent
van der End en de geblesseerde
Mike van Bommel.
Bij de rust leidde de Aalsmeerse
ploeg met 2-1. Ondanks sterk aandringen van de Badhoevedorpers
tijdens de tweede helft, werd de
zaalvoetbalpartij met een 4-2 overwinning afgesloten.
Bij het Farregat blonk vooral doelman Jeep Hartog uit, hield Martin
Hoekstra de pot achter goed dicht,
controleerde Stefan Buskermolen
het middenveld, deden de invallers

wat ze moesten doen en toonden
Jan van Leeuwen en Wally van der
Wal sterke aanvallende impulsen.
Door de zege én de drie punten blijft
het Farregat 3 zich handhaven in
de top 3 van de KNVB vierde klasse. De doelstelling van promoveren
naar de KNVB derde klasse behoort
zeker nog steeds tot de mogelijkheden. De bovenste twee verenigingen
zullen promoveren en dus houdt het
Farregat, met nog twaalf wedstrijden op de speelkalender, alles in eigen hand.
Stand KNVB 4e klasse:
ZVV Vedette/De Remise 11-27, DVS
Amsterdam 10-26, Het Farregat 3
10-22, Badhoevedorp 9-15, De Boer
Bos 10-15, Buitenveldert 11-15,
De Schollevers 12-15, TOG 11-14,
Buitenveldert/Denksport 11-13,
Os Lusitanos 11-10, Pancratius 115, ABN/Ammro 11-4.

Goede voornemens?
Kom badmintonnen!
Aalsmeer - Kom kennis maken met
de snelle en dynamische sport badminton! Een shuttle kan soms wel
met 280 kilometer per uur over het
net geslagen worden. Dat is sneller
als de service bij tennis. Bij badminton komt het hele lichaam in beweging. Je rent, springt, draait, slaat,
loopt achteruit en weer naar voren. De sport is geschikt voor jong
en oud.
Bij badmintonvereniging Flower
Shuttle zijn spelers van 7 tot en met
65 jaar lid. Er wordt zowel op recreatief als op wedstrijdniveau gespeeld.
Voor beide categorieën wordt ge-

traind onder deskundige begeleiding. Wilt u zelf eens meespelen/
trainen?
Kom dan op een maandag vanaf
20.00 uur naar sporthal De Bloemhof aan de Hornweg 187 in Oost.
De jeugdspelers spelen van 19.00
tot 20.00 uur. Zij kunnen, net als de
senioren overigens, een aantal keren gratis meespelen om de sfeer
te proeven. Zelf voor goede sportschoenen en sportkleding zorgen.
Rackets en shuttles zijn aanwezig in
de sporthal.
Meer info op: www.flowershuttle.nl
of bel naar 0297-342040.

Willem Hensbergen: op weg naar zijn eerste clubkampioenschap?

Veel goede voornemens
voor Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - De mannen van SCA
zijn het jaar weer fris en vol goede
voornemens begonnen. Zo organiseren zij 16 februari een grootst
opgezet schaaktoernooi, waar zelfs
Grootmeesters aan mee doen! Het
15e RABO open schaakkampioenschap van Aalsmeer (OSKA). Grote
publiekstrekker is Nederlands kampioene Zhaoqin Peng die haar uiterste best zal doen om het grootste deel van de 700 euro prijzengeld
mee naar huis te nemen.
Maar de organisatie verwacht ook
vele schakers uit de directe omgeving, zowel beresterk als minder ervaren. Willem Hensbergen begon
goed aan het nieuwe jaar. Dankzij
een sterke overwinning op nummer
twee, Vincent Jongkind, verdubbelde hij zijn voorsprong en lijkt hij regelrecht op zijn eerste clubtitel af te
gaan.
Titelverdediger Erik Korenwinder
liet weer eens zijn befaamde strijdlust zien. Remise is geen optie voor
hem en hij bleef gaan voor de overwinning.
Een bewonderingswaardig streven,

maar helaas voor hem zonder resultaat. Tegenstander Joran Donkers bleef namelijk koelbloedig en
profiteerde direct toen Erik eventjes
te ver ging. Ook Abdul Wasei liet
zich van zijn vertrouwde kant zien.
De meeste SCAers weten inmiddels
dat een partij tegen Abdul pas over
is, als hij in de auto onderweg naar
huis is.
Dat ondervond ook Jan van Willigen
in een regelrechte remise stelling.
Abdul wist echter van geen ophouden en bleef vechten voor een gaatje. Pas toen er 50 zetten lang geen
pion was aangeraakt en geen stuk
was geslagen tekenden de heren de
vrede.
Wim Hensbergen-Vincent Jongkind
1-0
Joran Donkers-Erik Korenwinder
1-0
Abdul Wasei-an van Willigen
rem
Rik Könst-Arie Spaargaren
rem
Gerrit Harting-Bart Auée
0-1
Ron Klinkhamer- Jan van der Laarse
0-1
Han Carpay-Hans Pot
0-1
Elham Wasei-Ahmadshah Ebadi
1-0
Ger Lubbers–Rob van Haaften
1/2-1/2
Rob van Haaften–Clemens Koster 1/2-1/2
Clemens Koster–Ger Lubbers
1-0

Atletiek: AV Aalsmeer

Podiumplaats Julia van Ee
bij Sylvester Cross

Bloemen voor Rogier Elsendoorn en Ben Blokhuizen.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Christopher Brouwer heel dicht
bij eerste toernooiwinst
Kudelstaart - Op vrijdag 28 december van het vorige jaar werd bij
Poel’s Eye toernooi nummer negen
van twintig afgewerkt. Middels een
strakke organisatie werden de finale’s wederom voor 24.00 uur gespeeld. Bij de heren winnaarsronde ging de finale tussen Christopher Brouwer en Ben Blokhuizen.
Ben heeft de toernooien van Poel’s
Eye nu vijf keer bezocht. Van de vijf
toernooien won hij er vier. Bij de andere sneuvelde hij in de halve finale. Deze fantastische resultaten maken dat Ben op dit moment tweede staat in de Poel’s Eye ranking.
Ook vrijdag versloeg Ben een imposant rijtje tegenstanders. In de poule speelde Ben tegen zijn maat Rogier Elsendoorn uit Dubai, tegen Jan
Bruinsma en Wouter Vierstra. Alleen
Wouter wist knap een leg van Ben te
snoepen maar verder was hij ongenaakbaar. Na de poule volgde Willem Monsees en vervolgens Roy de
Jong. Geen makkelijke partij voor
Ben want Roy de Jong is momenteel
in grote vorm.
Na de wedstrijd tegen Roy was de
beurt aan Wijnand Kool. Helaas voor
Wijnand was Ben te sterk waardoor
hij in de halve finale mocht uitkomen tegen Edward Steggerda. Ben
en Edward kennen elkaar uit de Bollenstreek en spelen tevens in de regionale competitie (in de ere-divisie) tegen elkaar. Voor Ben was dus
bekend dat voormalig Poel’s Eye
winnaar Edward een leuke pijl kan
gooien. Toch was het weer Ben die
aan het langste eind trok. Ook voor
Chris Brouwer was de weg naar de
finale lang en lastig.
Maar Christopher (15 jaar oud) is
een talent die de finale in de toekomst zeker vaker zal gaan spelen.
Vandaag mocht hij, na de poule,
aantreden tegen ploeggenoot Danny Zorn. Chris won waardoor het de
beurt was aan John Buis. De huidige nummer één van de Poel’s Eye

ranking. Ook John moest lijdzaam
toezien hoe Chris de pot vakkundig
uitspeelde. Na John was de beurt
aan Nick Dekker. Ook Nick is een
ploeggenoot (uit de competitie) van
Chris en ook Nick kon niet winnen
vandaag. Chris plaatste zich voor de
halve finale.
Hier trof hij Mimoun. Mimoun had
zojuist een ware thriller gespeeld in
de kwartfinale. Het leek erop alsof
hij daar al zijn kruit had verschoten want hij kon het niveau uit zijn
kwartfinale niet benaderen. Chris
versloeg Mimoun en mocht zijn eerste finale ooit gaan spelen. De finale
was redelijk eenvoudig (ogenschijnlijk) voor Ben Blokhuizen. 13 Punten voor Ben en rozen, verzorgt door
Robert Donicie, waren zijn deel. Ook
Chris won rozen en maakte als klap
op de vuurpijl een flinke sprong in
de ranking.
Hoge finish
Remco Maarse gooide vandaag met
143 punten de hoogste finish van
de avond. Dit leverde Remco 2 bonuspunten en een fles Scone bier
op. Het was echter niet de enige
knappe hoge finish vanavond. Edward Steggerda gooide 106 uit, Victor van Schie 112 en Piet Schild 120.
180ers waren er voor Ton Adriaanse
en Edwin van Schie.
De stand bij de dames: 1. Margreet
Nijp, 2. Marieke van Zanten, 3. Corina Monsees, 4. Jolanda Heysteeg,
5. Petra Olijerhoek, 6. Louise Jurka,
7. Ireen van Graas, 8. Daisy den Hollander, 9. Angelique Maarse, 10. Ans
Engel. Heren: 1. John Buis, 2. Ben
Blokhuizen, 3. Floortje van Zanten,
4. Dennis Meijer, 5. Danny Zorn, 6.
Mimoun Haouli, 7. Tim Maas, 8. Jan
Schild, 9. Lex Nijp, 10. Gerard Bak.
De volgende speelavond is aanstaande vrijdag 11 januari. De inschrijving sluit om 19.45 uur en
deelname kost 3 euro. Voor meer informatie zie www.poelseye.nl

Aalsmeer - Op de laatste dag van
het jaar werd in Soest de traditionele Sylvestercross gehouden. Uiteraard ook met deelname van een
aantal jeugdige AVA atleten. Bij de
jongste meisjes was er direct succes te noteren voor Julia van Ee. Bij
de meisjes pupillen C snelde zij naar
een prachtige tweede plaats, uiteraard goed voor het podium.
Bij de meisjes pupillen A deed Kim
Okkerse het weer erg goed. In het
mulle zand van de Soester duinen
liep zij naar een keurige negende
plaats. Van haar jaargang was zij
zelfs de snelste.
Bij de meisjes junioren D waren er
twee mooie ereplaatsen, met Sharona Plasmeijer op en zesde plaats en
vlak daarachter een achtste plaats
voor Eva van Ee.
Bij de meisjes junioren C was er
een vierentwintigste plaats te noteren voor Shannon Lakerveld en bij
de jongens C een drieënveertigste
plaats voor Tomas Baars.

Jordi Baars, tot slot, liep niet zijn
beste wedstrijd en kwam bij de jongens B niet verder dan een vierentwintigste plaats.

Oliemans wint
op Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het
klaverjassen gewonnen door Jan
Oliemans met 5313 punten, gevolgd
door Jaap Weij met 5176 punten.
Derde werd Piet van As met 5023
punten en op plaats vier is Jan Weij
geëindigd met 4972 punten. Bij het
jokeren werd Saar Looy winnares met 105 punten, op de tweede
plaats eindigde Marie van der Jagt
met 182 punten.

Eredivisie zaalvoetbal

Roda’23 speelt thuis in
De Bloemhof vrijdag
Aalsmeer - Zoals bekend moeten de Eredivisie zaalvoetballers
van Roda’23 aan het eind van dit
seizoen bij de eerste acht eindigen
om zich te plaatsen voor de felbegeerde play-off wedstrijden waarbij een plaats valt te veroveren voor
de nieuw te vormen landelijke TOPdivisie zaalvoetbal. Roda’23 ging
halverwege de competitie de winterstop in als rode lantaarndrager,
maar blijft uitzicht houden op die
achtste plaats.
De verschillen tussen de clubs zijn
uiterst klein, zo pakte Roda’23 bijvoorbeeld een punt bij titelkandidaat FCM/KRAS maar verloor de
ploeg ruim bij ZVV Volendam. Elke wedstrijd is er weer één. Bij een
goede reeks in de tweede competitiehelft kan Roda’23 enorm stijgen
in korte tijd.
Het verschil tussen de nummer
twaalf en nummer acht bedraagt
momenteel slechts twee wedstrijdpunten en dat geeft aan hoe gering
de onderlinge krachtsverschillen
zijn. De eerstvolgende competitie
wedstrijd voor Roda’23 is morgen,
vrijdag 11 januari.
Thuis in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg te Aalsmeer-Oost
wacht tegenstander ZSW/Orient
Plaza.
De toegangsprijs bedraagt twee euro per persoon en de aftrap is om

21.15 uur. Het eerste duel met ZSW/
Orient Plaza had Roda’23 in Wijchen
maar nét aan met 3-2 verloren, dus
het belooft weer een interessante
zaalvoetbalhappening te gaan worden in de Aalsmeerse Bloemhof.
ZSW/Orient Plaza was tot en met de
zevende speelronde koploper van
de Eredivisie A met negentien punten uit zeven duels.
De club uit Wijchen pakte uit de
laatste vier wedstrijden slechts één
punt en dus is er sprake van een
vrije val. Mogelijk kan Roda’23 hier
vrijdag van profiteren.
Het wordt vooral oppassen voor
Brian Pereira en Mohammed Boutarout die beide dertien keer hebben gescoord in tien duels voor
ZSW/Orient Plaza.
Als extra opsteker valt nog te melden dat Leekster Eagles de inhaalwedstrijd tegen Dynamo Lelystad
met 1-0 heeft gewonnen en dát is
gunstig voor Roda’23.
Stand Eredivisie A: FC Blok/Carillon Boys 11-28, Hilversum 11-25,
FCM/Kras 11-22, ZSW/Orient Plaza 11-20, Leekster Eagles 11-19, Ter
Beek 10-16, ZVV Veerhuys 11-15,
Dynamo Lelystad 11-9, LZV/Marku
Bouw 11-9, WMC/MIK 11-9, ZVV
Volendam 10-7, Roda’23 11-7
(zie ook NOS-telektekst pagina
849).

Kudelstaart - Zaterdag 12 januari
organiseert F.C. Proosdij voor de 22e
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, de
prijsuitreiking wordt om ongeveer
23.00 uur verwacht. Ook dit jaar is
de gehele opbrengst van het toernooi bestemd voor een goed doel.
Het belooft, zoals vanouds, weer een
spannend en sportief evenement te
worden. Maar liefst zestien zaalvoetbalteams (verdeeld over vier poules)
hebben zich ingeschreven voor het
toernooi. Onder de deelnemers bevindt zich uiteraard ook de verrassende winnaar van vorig jaar, namelijk het organiserende F.C. Proosdij.
Zij mochten, na een spannende finalewedstrijd tegen F.C. Bosnië, de
fel begeerde Kudelstaart-trofee van
2007 in ontvangst nemen. Zal het
team van Jan Wey er in slagen de
beker in eigen gelederen te houden? Zij kunnen in ieder geval rekenen op geduchte tegenstand van
Joy Bonita, Schijf, de Dammers, F.C.
Piller, Albert Heijn, Garage Du Pau,
Garage Nieuwendijk, LEG-boys, F.C.
Kanteltine, F.C. Poesiat, F.C. Bosnië
1, F.C. Bosnië 2, C1000 1, C1000 2
en Easy Beveiliging. 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.
Dolfijnen in Harderwijk
In de 21 voorgaande toernooien
werd in totaal ruim 100.000 euro ingezameld onder andere voor M.S.
patiënten, Ons Tweede Thuis, Aktiviteitencentrum Aalsmeer, Rolstoelbasketbal Vereniging Aalsmeer, Gerard de Sterke, gehandicapten en
ouderen, enz. enz. De opbrengst
van het 22e toernooi, waar zeer veel
enthousiaste sponsors garant voor
staan, zal worden ingezet om minimaal één, maar hopelijk meerdere
gehandicapte kinderen, met de z.g.
dolfijntherapie in Harderwijk in aanraking te brengen. Het lijkt te mooi
om waar te zijn. Een dolfijn die energie uitzendt waardoor een gehandicapt kind beter gaat functioneren.
Toch is het bewezen dat dolfijntherapie tot opmerkelijke en blijvende
resultaten leidt, dus eigenlijk kinderen met een handicap een betere kwaliteit van leven biedt. 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.
Er hangt echter wel een behoorlijk
prijskaartje aan dergelijk therapieën. Bedragen die niet voor elke ouder op te brengen zijn. Wat zou het
dan ook fantastisch zijn als er één
of misschien wel meerdere kinderen van deze mogelijkheid kunnen
profiteren. Op deze manier het leven
van een aantal gehandicapte kinderen wat dragelijker maken is 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. Een ‘normale’ basketbalwedstrijd. De prominenten hebben inmiddels aardig wat
ervaring en zullen tot het uiterste
gaan om na de nederlaag van vorig
jaar, revanche te nemen op het team
van Kudelstaart. Bovendien kunnen

zij dit jaar profiteren van hun nieuwe veelbelovende aankoop, burgemeester Pieter Litjens. Het verheugt
F.C. Proosdij dat ook de nieuwe burgemeester, evenals zijn voorganger
burgemeester Hoffscholte, bereid is
zijn sportieve medewerking aan het
F.C. Proosdij toernooi te verlenen. Hij
zal alles in het werk stellen om zijn
debuut in het team van Aalsmeer
tot een succes te maken. Het team
van Kudelstaart is er natuurlijk ook
op gebrand om deze streekderby
te winnen. Kortom de verwachtingen zijn hooggespannen! Om beide
teams, ondersteund door een trouwe, doch fanatieke aanhang, enigszins in de hand te kunnen houden,
zal de wedstrijd 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 volgende spelers: Kranenburg, Langelaan, burgemeester Litjens, de Kuyer, dr. de Goede,
dr. van Kessel, Teus van Spie en nog
een geheime speler wiens naam om
mysterieuze redenen, nog niet vermeld mag worden. Voor het team
van Kudelstaart, met als captain de
heer v.d. Aardweg komen uit: Huib
van Arkel, Verburg, ds. Rob Poesiat,
Schreurs, Wim Braam, Ubink, Stokkel, Klaas Jan Top, Richard Buskermolen (Eppo) en Frans Kuipers. Het
belooft weer een sportief spektakel
te worden waarbij het publiek volop
kan genieten van ongetwijfeld fraaie
staaltjes basketbal.
Finale wedstrijden
Na dit ‘tussenoptreden’ zullen de
finale wedstrijden gespeeld worden om de eerste vier plaatsen.
Hier zal uiteindelijk de winnaar van
de fel begeerde Kudelstaart-trofee uit voortkomen.In de sfeervolle
kantine van de Proosdijhal zal vanaf 19.00 uur gezellige discomuziek
klinken. 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 en een bijdrage voor het
toernooi kan men zich wenden tot
Jan Wey, tel. 0297-323329.

Stand ZABO
zaalvoetbal

Aalsmeer - De stand van de plaatselijke ZABO zaalvoetbal competitie na negen wedstrijdavonden luidt
als volgt: Sportcafé de MiDi’s 8-21,
Mantel Makelaars 8-21, Piller Sport
8-21, SuperFly 8-21, De Jet Set BV
9-15, Easy Beveiliging 8-9, DGL 9-9,
The Underdog 8-6, Accon 8-6, LEMO 8-6, Könst 8-0. De ZABO zaalvoetbalcompetitie wordt zaterdag 26
januari aanstaande in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg voortgezet met de tiende speelronde.

Handbal in Beneliga

Belgisch kampioen Sasja
tegenstander van FIQAS
Aalsmeer - Vier Belgische (KV
Sasja, Sporting Neerpelt, Initia Hasselt en United Tongeren) en vier
Nederlandse handbalclubs (FIQAS
Aalsmeer, Hellas, Kras/Volendam
en Eurotech/Bevo) hebben vorige maand hun handtekening gezet
onder een contract waarin geregeld
wordt dat de komende drie jaar een
‘Beneliga-handbal’ gespeeld wordt.
Voor de rest van dit seizoen betekent dat: in het weekend van 26 en
27 januari spelen de beste vier Nederlandse en Belgische clubs tegen
elkaar in een uit- en een thuiswedstrijd. De vier winnaars spelen dan
later in het seizoen (31 mei/1 juni)
in een Final Four om de titel ‘Beneliga-kampioen’. FIQAS Aalsmeer
heeft zich geplaatst voor deze nieuwe competitie door halverwege de
reguliere competitie de vierde plek
te bereiken en speelt op zaterdag 26
januari om 19.00 uur uit in het Belgische Hasselt tegen de regerend
Belgische kampioen Sasja en een
dag later, op zondag 27 januari om
16.00 uur in Volendam de return. Op
de eerste plaats is dit voor FIQAS
Aalsmeer een sportieve uitdaging:

winnen van de Belgische kampioen.
Op de tweede plaats: een sportief
aanbod aan het publiek: wedstrijden
op een ander niveau dan de doorsnee wedstrijden in de Nederlandse
competitie. Kaarten voor deze wedstrijden zijn verkrijgbaar in sporthal
de Bloemhof. Voor twee wedstrijden
betaalt men 10 euro, terwijl jeugd
tot 14 jaar gratis toegang heeft.
Compleet programma Beneliga:
Zaterdag 26 januari in Hasselt
17.00 uur: Initia Hasselt-Kras/Volendam
19.00
uur:
KV
Sasja-FIQAS
Aalsmeer
Zaterdag 26 januari in Panningen
17.00 uur: Hellas– United Tongeren
19.00 uur: Eurotech/Bevo–Sporting
Neerpelt
Zondag 27 januari in Volendam
14.00 uur: Kras/Volendam–Initia
Hasselt
16.00 uur: FIQAS Aalsmeer–KV
Sasja
Zondag 27 januari in Tongeren
14.00 uur: United Tongeren-Hellas
16.00 uur: Sporting Neerpelt-Eurotech/Bevo

