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Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
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Slender You Beautyworld
0297-346832
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Ophelialaan 106    1431 HM Aalsmeer
0297 36 80 10

WINTERTHEE 2009
KRUIDIG, GEURIGE THEE MET 
SPECERIJEN, ROZENBOTTEL, 

ROZENBLAADJES EN EEN 
KLEIN SCHEUTJE RUMMMMMM

Samenwerking Aalsmeer Helpt en The Beach

Benefiet-marathon met muziek 
voor alle gedupeerden brand!
Aalsmeer - In samenwerking 
met The Beach gaat de stichting 
Aalsmeer Helpt een benefiet beach-
pop marathon organiseren voor al-
le gedupeerden door de brand bij 
Chris Schild aan de Oosteinderweg, 
dus niet alleen voor de bands die 
hun instrumenten en apparatuur in 
vlammen zagen opgaan, maar ook 
voor degenen die nadat het vuur 
was geblust hun caravan, oldtimer 
en andere spulletjes zwart gebla-
kerd aantroffen. De opbrengst van 
de entreegelden van de beachpop 
marathon gaat gestort worden op de 
rekening van de stichting Aalsmeer 
Helpt, evenals het geld dat dona-
teurs willen geven. Voorzitter van 
Aalsmeer Helpt, Chris Bosse, wordt 
momenteel overspoeld door bands 
die willen meewerken aan de pop-
marathon en dat is fijn. Zij kunnen 
zich aanmelden via aalsmeerhelpt.
nl. Geprobeerd wordt om tijdens de-
ze marathon met liefst tien uur lang 

live-muziek zoveel mogelijk verschil-
lende groepen te laten optreden, 
maar uiteraard bestaat een kans dat 
niet alle bands van zich kunnen la-
ten horen. Echter, de benefiet-ma-
rathon hoeft voor de bands natuur-
lijk niet de enige activiteit te zijn om 
gelden bijeen te vergaren. Iedere 
band kan gaan optreden voor ge-
dupeerde collega’s. Het maakt niet 
uit waar en wanneer. Doel is om zo-
veel mogelijk gelden te vergaren 
om alle gedupeerden uit de brand 
te helpen. Het gaat om elkaar hel-
pen. De stichting Aalsmeer Helpt in-
ventariseert, coördineert en organi-
seert dus in samenwerking met The 
Beach de beachpop marathon. “Wij 
gaan deze benefiet-avond houden 
om geld in te zamelen voor de ge-
dupeerden van de brand, iedereen 
is vrij om ook zelf actie te onderne-
men en eventueel geld te storten”, 
verduidelijkt Chris Bosse. “Wij wil-
len een duidelijk overzicht krijgen 

van alle gedupeerden en hopen met 
name de mensen te kunnen helpen 
die niet of nauwelijks verzekerd wa-
ren. Volle vergoeding kunnen wij 
natuurlijk niet garanderen, wij kun-
nen allicht de pijn iets verzachten.” 
De benefiet beachpop marathon 
gaat plaatsvinden op zaterdag 7 fe-
bruari in The Beach aan de Oostein-
derweg en begint met van 14.00 tot 
16.00 uur met een leuk programma 
voor kinderen. Live-muziek zal deze 
dag klinken van 16.00 tot 02.00 uur. 
De entree bedraagt 15 euro. Meer 
weten, aanmelden als band, gedu-
peerde, donateur of sponsor (gro-
te sponsors krijgen vermelding op 
de site en tijdens de marathon zelf) 
ga naar www.aalsmeerhelpt.nl voor 
alle informatie. Een laatste oproep 
tot slot: Er zitten momenteel diver-
se bands zonder oefenruimte, wie 
heeft plaats? Ook deze aanmeldin-
gen kunnen gemeld worden via ge-
noemde site.

Ondanks het koude, winterse weer werd volop gesleept met kerstbomen naar 
de diverse inleverpunten van de gemeente afgelopen woensdag. Het was de 
moeite waard, iedere boom levert 50 eurocent op en dat is een leuk zakcent-
je. De kinderen blij met het geld en de ouderen blij dat ze niet zelf hun boom 
hoeven weg te brengen. Prima geregeld. De bomen belanden uiteindelijk alle-
maal op het grote kerstbomenvuur morgen, vrijdag, op het surfeiland!

Brandweer zamelt in voor KiKa
Vrijdag kerstbomenvuur en 
ritjes in brandweerauto!
Aalsmeer - Brandweer Aalsmeer 
ontsteekt vrijdag 9 januari weer het 
kerstbomenvuur voor KiKa, Kinde-
ren Kankervrij. Ook dit jaar is het 
weer een feest voor de Aalsmeerse 
kinderen tijdens de kerstbomenver-
branding. Je ziet ze glunderen als de 
sirene en de zwaailampen aan gaan 
en ze krijgen vonkjes in hun ogen 
als ze bij het grote kerstbomenvuur 
staan. Als vervolg op het grote suc-
ces van de actie tijdens de kerstbo-
menverbranding van vorig jaar gaat 
ook dit jaar de Aalsmeerse brand-
weer voor de stichting KiKa, Kin-
deren Kankervrij, weer een mooi 
bedrag bij elkaar proberen te krij-
gen. Vorig jaar heeft de Aalsmeerse 
brandweer tijdens de kerstbomen 
verbranding ruim 800 euro opge-
haald voor de stichting KiKa. Door 
het verkopen van KiKa-beren en 
warme chocomel voor de kinderen 
en glühwein voor de ouders. KiKa is 
een stichting die zich als doel heeft 
gesteld om zoveel mogelijk geld bij 

elkaar te krijgen voor het onder-
zoek naar Kinderkanker. Stichting 
KiKa wil bereiken dat er geen kind 
meer hoeft te overlijden aan kanker 
en dat er een kindvriendelijke, dus 
minder pijnlijke behandelmethode 
wordt ontwikkeld voor de behande-
ling van Kinderen met kanker. Er zal 
ook een standje zijn van de stich-
ting KiKa, waar informatie gegeven 
wordt over alles wat KiKa doet voor 
de kinderen met kanker. Hier wordt 
tevens ook de welbekende heer-
lijk zachte KiKabeer verkocht maar 
ook de nieuwe Kika-beer sleutel-
hangers. 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 brand-
weerauto en laat je lekker opwar-
men bij het kerstbomenvuur onder 
het genot van een lekker drankje op 
vrijdag 9 januari vanaf 19.00 op het 
surfeiland nabij de watertoren en 
steun de strijd tegen Kinderkanker!

Als het kwik blijft dalen...

Schaatsen op de poel met koek 
en zopie in watertoren
Aalsmeer - Vanwege de aanhou-
dende vorst wordt er - uiteraard ijs 
en weder dienende! - de komen-
de dagen op diverse plaatsen ge-
schaatst. Op de Westeinderplassen 
bijvoorbeeld. Op het moment dat 
deze krant gemaakt wordt, woens-
dag, was de poel nog lang niet over-
al betrouwbaar en oplettendheid is 
altijd geboden. Toch, als het nog een 
paar nachten flink vriest en over-
dag niet teveel dooit... kunnen veel 
schaatsliefhebbers hun hart opha-
len en de ijzers gaan onderbinden 
en weer eens ouderwets over de 
plas ‘glijden’. 

IJszeilers en ijssurfers
Overigens is de Westeinder niet al-
leen een ‘walhalla’ voor schaatsers, 
maar ook ijszeilers en ijssurfers ko-
men er graag. Uiteraard is het wel 
handig dat ze rekening met elkaar 
houden, anders gebeuren er onge-
lukken. Algemeen wordt aangehou-
den dat de schaatsers enigszins aan 
de buitenkant blijven, dus altijd met 
de oever in zicht. De ijszeilers heb-
ben het midden van de plas als do-
mein. Dus schaatsers die overste-
ken, moeten oppassen voor ijszei-
lers, die flink snelheid kunnen ma-
ken. Andersom worden ijszeilers 
niet geacht om in het schaatsge-
bied te komen. Ook is er een speci-
ale plaats voor ijssurfers aangewe-
zen. Dit is een gedeelte aan de kant, 
dat halverwege de Herenweg begint 
en eindigt ongeveer bij jachthaven 
Kempers te Leimuiden. 

Op eigen verantwoording 
Voor informatie over eventuele toer-
tochten en de ijskwaliteit is het bes-
te om de ijsclubs te raadplegen. In 
december 1982 verscheen in de 
Nieuwe Meerbode een publicatie 

met tips over ijsveiligheid. Tip num-
mer 1: ‘Of iemand wel of niet op het 
ijs gaat is in de eerste plaats de ei-
gen verantwoordelijkheid van die 
persoon.’ En dat geldt natuurlijk nog 
steeds! 
Als de poel inderdaad veilig genoeg 
is dit weekend om lekker te schaat-
sen of andere ijssporten op te beoe-
fenen, zullen er ook de nodige ‘koek 
en zopie tentjes’ zijn. Bijvoorbeeld in 
de watertoren, waar warme choco-
mel en snert worden verkocht. De 
watertoren is tevens geopend voor 
bezoek naar boven, om van het uit-
zicht te genieten. Openingstijden 
(onder voorbehoud) zowel zaterdag 
als zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Meer informatie: 06-510 94 994.

IJspret met ijszeilen... de hele week 
werden ze al gespot op de Westein-
der. Meer nieuws over activiteiten op 
het ijs elders in deze krant. 
Foto: Niek van de Merbel.

GEEN KRANT?
0251-674433

kennisgeving

Openbare inschrijving nieuw te ontwikkelen 
horecaproject surfeiland Westeinderplassen, 
gemeente Aalsmeer.

Bent u die enthousiaste ondernemer die bruist van plannen voor een 
horecavoorziening op het surfeiland aan de Westeinderplassen? 
En wilt u deze realiseren? Dan zijn we op zoek naar u! De inschrijving 
voor dit project is nu geopend en sluit op 1 maart 2009.

Surf voor informatie naar de website van de gemeente Aalsmeer 
www.aalsmeer.nl en klik op de banner ‘Surfeiland’. 

De inschrijvingsformulieren kunt u opvragen bij Horeca Ondernemers 
Adviseurs, Postbus 566, 3440 AN Woerden, telefoon: 0348-489481 
of via info@horecaondernemersadviseurs.nl

3 = 2 wijnrestanten
3 halen = 2 betalen!
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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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis Am-
stelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoen-
de nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. Tel. 
Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
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 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

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

Ikg
Informatie- en Klachten-
bureau 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.

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

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

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

www.meerbode.nl

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

Asiel Amstelveen:
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:  
020-6431440. 

Vermist:
- Baanvak, of in de Zijdstraat bij  het Molenplein, in Aalsmeer, 

een cyperse kater  met donkere rug, hij is 10 jaar.
- Oude Spoordijk, een zwarte kater, hij is gechipt.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, een forse wit-zwarte kater 

van tien jaar.
- Vlinderweg in Aalsmeer, rode kater met witte sokjes en bef. Hij 

is 2 jaar en heet “Sammie”.
 
Gevonden:
- Aalsmeerderweg 420 in Aalsmeer, een zwart/witte kat.
- Aalsmeerderweg t.h.v. 379 in  Aalsmeer, Poes, geheel zwart.
- Oosteinderweg t.h.v. nr. 100 in Aalsmeer, lapjes poes. Cypers 

met witte pootjes, buik en rode vlekken. Zij loop hier ongeveer 
een half jaar.

Goed tehuis gezocht:
- Schildpad poes.

Genezingsavond 
in Dorpshuis
Kudelstaart - Heeft u, net zoals zo-
veel mensen, alles al geprobeerd 
om genezen te worden van ziekte, 
depressie, onrust of welk lichamelijk 
of geestelijk ongemak dan ook? En 
heeft het allemaal niet geholpen? 
God geneest, ook vandaag nog. Ge-
nezing is niet iets van verhalen uit 
de bijbel toen Jezus Christus op aar-
de was. Hij wil u genezen. Kom op 
donderdag 8 januari vanaf 20.00 uur 
naar het Dorpshuis van Kudelstaart 
aan de Kudelstaartseweg 239. De 
toegang gratis Voor informatie: 020-
6472903.

Oecumenisch Avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 14 ja-
nuari wordt er van 19.15 tot 19.45 
uur een Oecumenisch Avondgebed 
gehouden in de kapel van ’t Kloos-
terhof in de Clematisstraat 16.  Het 
nieuwe jaarthema luidt: ‘De zeven 
Hoofdzonden’ 
De zeven hoofdzonden: luiheid, 
hoogmoed, woede, gulzigheid, wel-
lust, hebzucht en afgunst, die in de 
zesde eeuw na Christus zijn vastge-
legd door paus Gregorius I en wel-
licht in eerste instantie bezien in het 
licht van onze tijdgeest arbitrair mo-
gen lijken, zijn als we er wat beter 
naar kijken nog even springlevend 
als toen. 
De zonde is een begrip dat omge-
ven is door geheimzinnigheid. Oor-

spronkelijk is de term door de chris-
telijke kerk in het leven geroepen 
om het kwaad te kunnen duiden en 
uit de wereld te helpen. Dat dit niet 
is gelukt, of misschien wel gedoemd 
is te mislukken, ziet menigeen da-
gelijks om zich heen. 
Zonde is iets dat de mens onweer-
staanbaar aantrekt: Iedereen neemt 
zich keer op keer voor om het niet 
meer te doen, maar doet het toch. 
Deze innerlijke strijd is vanaf de 
vroege middeleeuwen tot aan het 
heden veelvuldig in beeld gebracht 
door onder andere Jeroen Bosch en 
vele andere kunstenaars. 
Een zonde is een on-deugd. Maar 
daar kan deugd tegenover gesteld 
en geoefend worden. 

Cursus kennismaken met 
de computer voor 50+ers
Aalsmeer - Vita Welzijn en Advies 
start, bij voldoende belangstelling, 
op zowel dinsdagochtend 20 janu-
ari om 11.00 uur als donderdagoch-
tend 22 januari om 9.15 uur een cur-
sus Kennismaken met de computer 
voor 50-plussers. De cursus wordt 
gehouden in gebo
uw Seringenhorst aan de Parklaan 
26a en is bedoeld voor mensen die 
weinig of niets weten van de com-
puter. 
Stap voor stap worden de cursisten 
wegwijs gemaakt in deze fascine-
rende wereld. 
Naast de klassikale uitleg zullen de 
cursisten vooral zelf (onder begelei-
ding van de docente) gebruik leren 
maken van de verschillende toepas-
singsmogelijkheden van de compu-
ter. Het doel van deze cursus is: de 
cursist een goede indruk te geven 
wat er zoal mogelijk is met een com-
puter. 
Er zijn verschillende versies van het 
besturingsprogramma Windows in 
omloop. 
In deze cursus wordt aandacht be-

steed aan het gebruik van Windows 
XP alsmede het nieuwere Windows 
Vista.
 In de cursus wordt het tekstverwer-
kingsprogramma “Word” kort be-
licht en zal uitgelegd worden wat In-
ternet en e-mail nu eigenlijk is. 
Verder wordt kort aandacht be-
steed aan het bewerken van foto’s 
en wordt een aantal andere moge-
lijkheden met de computer doorge-
nomen. 
Voor (toekomstige) cursisten die 
thuis Windows Vista hebben is het 
dus nu ook mogelijk om deel te ne-
men aan de cursus, met als kantte-
kening dat er tijdens de les met het 
besturingsprogramma Windows XP 
wordt gewerkt. 
De cursus bestaat uit 8 wekelijkse 
lessen van 1,5 uur en maximaal tien 
personen kunnen per groep deelne-
men. De kosten zijn 105 euro, exclu-
sief cursusboek.

Voor informatie en/of opgave kan 
gebeld worden naar Vita Welzijn en 
Advies: 0297-344094.

Nieuwe leden welkom bij 
interkerkelijk Song of Joy
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 20 janu-
ari staat interkerkelijk koor Song of 
Joy weer open voor nieuwe leden. 
Dus als u van zingen houdt: weet u 
welkom. U kunt altijd enkele weken 
ter oriëntatie een repetitie bijwonen 
alvorens te besluiten of u ook echt 
koorlid wilt worden. Vooral mannen 
zijn extra welkom. 

De repetities zijn iedere dinsdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in 
De Spil aan de Spilstraat 5 te Ku-
delstaart. Voor verdere info kunt u 
terecht op de website: www.song-
ofjoy.nl of telefonisch contact opne-
men met de pr-man van het koor, 
Anton van Dusseldorp, tel. 0297-
329380 of 06-33883243.

Prijzen in loterij 
de Zonnebloem
Rijsenhout - In het verspreidings-
gebied Rijsenhout/Burgerveen van 
de Zonnebloemloten zijn zes prij-
zen gevallen bij de onlangs gehou-
den loterij. Met de opbrengst van de 
loterij gaat de Zonnebloem activi-
teiten ontplooien en vakantiereizen 
organiseren voor ouderen en men-
sen die eenzaam zijn of door han-
dicap aan huis gebonden zijn. Wie 
meer wil weten over het werk van 
de Zonnebloem en hoe de stichting 
gesteund kan worden, kan kijken op 
www.zonnebloem.nl.

Zwanen komen 
uit Australië
Aalsmeer - “De melding van de 
zwarte zwanen is niet vreemd”, zo 
laat lezer Ton Maas weten in een re-
actie op de foto van de zwarte zwa-
nen met jongen vorige week in de 
Meerbode. “Deze zwarte zwanen 
komen van oorsprong uit Austra-
lië, waar het nu zomer is. Vandaar 
dat zij nu jongen hebben. Een beet-
je jammer, want er is nauwelijks te 
eten voor dit kleine spul”. Meer we-
ten, kijk op: http://nl.wikipedia.org/
wiki/Zwarte_zwaan

Foto’s opbergen en terug 
vinden bij het Nivon
Aalsmeer - Nivon natuurvrienden 
Aalsmeer e.o. organiseert een mid-
dag over het opslaan van digitale 
foto’s. Op woensdag 14 januari van 
14.00 tot 16.00 uur in buurtcentrum 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Op een groot scherm wordt uitge-
legd hoe digitale foto’s opgeslagen 
worden op de computer. En nog be-
langrijker: hoe ze later teruggevon-
den kunnen worden. Meer en meer 

gaat fotograferen digitaal. Leuk, je 
kan meteen zien wat het is. Maar 
dan. Hoe de leuke foto’s te bewa-
ren en een beetje geordend liefst? 
Een ervaringsdeskundige, ook in het 
uitleggen, laat duidelijk zien via de 
computer hoe dat het beste gaat. 
Er is gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Allen welkom, de kosten zijn 
5 euro en dit bedrag is inclusief een 
kopje koffie of thee.

Wie heeft beer 
verloren?
Aalsmeer - Daar lag ik dan op de 
markt dinsdag 30 december, koud 
en een beetje vies, helemaal al-
leen... Wie heeft mij verloren? Ik ben 
een lieve lichtbruine teddybeer met 
een lichtblauw/geel geruit sjaaltje 
om mijn nek. Ik mag even logeren 
bij iemand maar wil wel graag weer 
naar mijn baasje terug. Hoor ik bij 
jou? Bel dan snel 0297-342741 en je 
hoort waar ik nu tijdelijk verblijf.

 

Zondag 11 januari

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. 10u. Werner Knol.
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. 
10u. Spreker: Henk Vink. Speciaal 
programma voor de kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. en 16.30u. ds. Jan-
sen.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. ds. H. van Dun-
né. Nieuwjaarsdienst. Extra collecte: 
Jeannette Noël Huis.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Dienst in Doopsgezinde Kerk, Zijd-
straat. 19u. Br. R. Lammers, Venray.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk. 10u. ds. 
J. van Popering. 1e Zondag Epifa-
nie.   

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr. P.J. Verhagen, Har-
derwijk. 18.30u. dhr. H. Fahner, 10R-
dienst.
Oost: 10u. C.G. Graafland. Koffie-
drinken.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
10u. ds. A. van Vuuren. 18.30u. prof. 
dr. W. Balke, Den Haag.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

KERKDIENSTEN
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
10u. en 16.30u. ds. K. Muller.

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen opgave.
 
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. euch. viering in Kloos-
terkapel met karmelieten. Zat. 17u. 
euch. viering in Kloosterhof met L. 
Seeboldt. 
Zond. 10.30u. euch. viering in Kar-
melkerk met klein koor.
14.30u. in Karmelkerk Poolse 
dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
mw. G. van der Velde-Meijer, Nun-
speet.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
Zondag 10.30u. euch. viering met H. 
Post, ds Poesiat en A. Blonk. Mmv 
dames- en herenkoor. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
19u. ds. Tim Vreugdenhil.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Bijbelstudies
Maandag 12 januari st. Begra in 
gebouw Heliomare. Om 19u. met 
evang. Kees Goedhart.
Dinsdag 13 januari Evangelisatie-
kring in Rode Kruis geb. Spoorlaan. 
20u.

::

Waar is 
kater Boaz?
Aalsmeer - Sinds half december 
is kater Boaz niet meer thuis ge-
komen. Hij woont in een ark in de 
omgeving van de Oude Spoordijk 
en is misschien wel door alle knal-
lers met oud en nieuw weg gekro-
pen of de weg naar huis kwijt ge-
raakt. Boaz heeft nierproblemen en 
krijgt hiervoor speciale voeding. Zijn 
baasjes hopen dat Boaz is gevon-
den of gezien door iemand? Herkent 
u de kater op bijgaande foto? Bel 
dan snel 0297-331431 en zeker we-

ten dat u de baasjes van Boaz heel 
blij maakt!

Wie is toch mijn baasje?
Aalsmeer - Wie is toch het baasje 
van de lapjespoes op bijgaande fo-
to. Ze is gevonden op de Oostein-
derweg ter hoogte van nummer 100. 
De poes is erg aanhankelijk en is tij-
delijk ondergebracht bij de katten-

opvang van de Dierenbescherming 
Aalsmeer. Herkent u/jij de lapjes-
poes, bent u/jij het baasje van het 
beestje? Bel dan naar de Dierenbe-
scherming Aalsmeer e.o., tel. 0297-
343618.

Speelavond De 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
8 januari houdt buurtvereniging De 
Oude Spoorbaan de eerste speel-
avond in het nieuwe jaar. Eerst volgt 
echter staat de jaarvergadering op 
het programma. 
De avond begint om 19.30 uur en is 
in gebouw ‘t Anker aan de Oostein-
derweg 273a. Het klaverjassen op 
11 december is gewonnen door Cor 
Buskermolen met 7494 punten. Op 
twee is Paul Könst geëindigd met 
7072 punten en op drie Ria van der 
Laan met 6874 punten. 
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AGENDA
Muziek
Vrijdag 9 januari:
* Jamsession in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20.30u.
* Nightfever party voor 25+ers in 
Bon Ami, Dreef vanaf 21.30u.
Zaterdag 10 januari:
* Cabaret van Johan Goossens in 
cultureel café Bacchus in Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
Zondag 11 januari:
* Lynn Miles in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 15u.
* Pianorecital met Bas Verheijden in 
Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394 vanaf 15.30u.
* Live-muziek van The Brood Roos-
ters in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 19u.
Zaterdag 24 januari:
* Jeugddisco bij RKAV voor 6-10jr. 
19-21u. en 10-15jr. 21.30-23.30u.

Exposities
Vanaf 8 januari:
* Nieuwe expositie Couleurs d’ 
Afrique met schilderijen en beelden 
van vijf Afrikaanse kunstenaars in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
do. t/m zo. 14-17u. Opening za. 10 
jan. 16u. door Peter Bettenhaussen. 
Expositie duurt t/m 15 februari.
* Op kinderkunstzolder in Oude 
Raadhuis expositie ‘Liefde voor de 
letter’.
Tot en met 25 januari:
* Expositie t.g.v. 1-jarig bestaan met 
werken van Wendy Limburg, Beb 
Mulder, Pieter Vermeulen en Julia 
Woning in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open elke vrijdag, 
zaterdag en zondag 13-17u. 
Zaterdag 10 januari:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Iedere zaterdag 
van 11.00 tot 16u.

Diversen
Donderdag 8 januari:
* Sjoelen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout v/a 20u.
* Speelavond BV De Oude Spoor-
baan in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273a vanaf 19.30u.
* Dia-lezing over tropen bij Vogel-
vereniging in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Vrijdag 9 januari:
* Kerstboomverbranding en ritjes 
in brandweerwagen, surfeiland Ku-
delstaartseweg vanaf 19u.
* Speelavond buurtver. Hornmeer in 

buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Vergadering en f i lm IJsclub 
Aalsmeer-Oost in ‘t Anker, Oostein-
derweg vanaf 20u.
* Klaverjassen bij Supportersver. in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
Zaterdag 10 januari:
* Zaalvoetbaltoernooi om Kudel-
staarttrofee in Proosdijhal, 13-23u.
* Jeugdtoernooi schaken AAS in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 13u.
Zondag 11 januari:
* Vogelbeurs Rijzenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje in Rijsen-
hout van 9.30 tot 13.30u.
Dinsdag 13 januari:
* Speelavond Ons Genoegen in ge-
bouw Tweede Thuis, Hortensialaan. 
Zaal open vanaf 19.30u.
Woensdag 14 januari:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Cursus opslaan digitale foto’s bij 
Nivon in buurthuis Hornmeer, Roer-
domplaan, 14-16u.
* Creamiddag voor jeugd groep 3 
t/m 8 bij Binding Boven, Zijdstraat 
van 15.30 tot 17.30u.
* Florimex baanloop (5 km) bij AVA 
Aalsmeer, baan Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 15 januari:
* Kaarten maken in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 9.30u.
* Dialezing over tuinen in Ierland bij 
Groei en Bloei in Wellant College, 
Linnaeuslaan vanaf 20u.
Zaterdag 17 januari:
* Open huis De Werkschuit in Bac-
carastraat, 13-16u.
* Cinefleur festival bij Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer in ‘t Anker, Oost-
einderweg 273 vanaf 19u.
Maandag 19 januari:
* Nieuwjaarsreceptie OLGA, Overleg 
Lichamelijk Gehandicapten, in Oude 
Veiling, Marktstraat, 16-18u.

Vergaderingen/recepties
Donderdag 8 januari:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis. Aanvang 20u.
Vrijdag 9 januari:
* Nieuwjaarsreceptie SPIE, pramen-
race, in The Beach, Oosteinderweg 
247 van 17 tot 19u.
* Nieuwjaarsreceptie CDA Aalsmeer 
in Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg 394 vanaf 20u.
* Nieuwjaarsontmoeting AB in Oude 
Veiling, Marktstraat, 20-22u.
Woensdag 14 januari:
* Inloop v/a 19.30u. en vergadering 
v/a 20u. dorpsraad Kudelstaart in 
Dorpshuis.
Vrijdag 16 januari:
* Nieuwjaarsreceptie VVD Aalsmeer 
in Oude Veiling, Marktstraat, 20u.

‘Over de top’ met surprise-act!
Back in Time in The Beach
Aalsmeer - Ook in 2009 staat in de 
agenda van the Beach de maande-
lijkse Back in Time-feestavond voor  
dertigers. Gastheren en dj’s zullen 
als vanouds Cees van der Schilden, 
Meindert van der Zwaard en Ruud 
Vismans zijn. 
De eerste in het nieuwe jaar is op 
zaterdag 17 januari en dit wordt een 
Back In Time ‘Over de Top’-special. 
Een groter opgezet feest met sur-
prise-acts, dansers, optredens, etc. 
Natuurlijk zijn de Back In Time-dj’s 

ook van de partij om de avond naar 
een muzikaal hoogtepunt te bren-
gen. Vanwege het speciale karak-
ter van deze speciale Back In Time-
editie is er inmiddels gestart met de 
voorverkoop van toegangskaarten. 
Deze zijn verkrijgbaar in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247 en kos-
ten 7,50 euro. Op de avond van het 
‘Over de Top’-feest kosten de kaar-
ten, indien nog voorradig, 10 euro. 
Wacht niet te lang, op is op, want 
vol is vol.

“Hij is poëtisch, eigenwijs en grappig”

Cabaret van Johan Goossens 
in café Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 10 januari is er in cultureel ca-
fé Bacchus een optreden van het 
veelbelovende cabaret talent Johan 
Goossens. Zijn programma heeft 
de pakkende titel A-boom! Johan 
Goossens is met zijn 25 jaren sar-
castisch, poëtisch, eigenwijs en ge-
lukkig ook nog erg grappig. In zijn 
eerste avondvullende show A-boom 
vliegt Johan van Samir A. naar ma-
nagers, van mensen-mensen naar 
hongerbuikjes, En van pornofilms 
naar Louis Couperus. Hier en daar 
afgewisseld met een lied waar je 
kippenvel van krijgt of natuurlijk de 
slappe lach. Komt allen om dit nieu-
we cabaret talent te ontdekken in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat op zaterdag 10 januari, aan-
vang 21.00 uur. Kaarten à 10 euro 
kunnen gereserveerd worden via de 
site www.cultureelcafebacchus.nl of 
zijn op 10 januari af te halen bij de 
kassa van cultureel café Bacchus, 
zaal open om 20.15 uur.

Agenda
Op vrijdag 16 januari nodigt PACT 
Aalsmeer belangstellenden uit voor 
een gezellige nieuwjaarsborrel. De 
leden van de politiek nodigen u uit 
om het glas te heffen op een ge-
zond en gelukkig 2009. De aan-
vang is 20.00 uur en plaats van sa-
menkomst is natuurlijk cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. De 
volgende dag, zaterdag 17 janua-
ri, presenteert KCA de eerste jazz-
avond in het nieuwe jaar met een 
optreden van het Herman Nijkamp 
Kwartet. Aanvang concert is tussen 
21.30 en 22.00 uur. Het weekend er 
na, op zaterdag 24 januari, presen-
teert Bacchus de film ‘I love Dries’, 
de film van, door en met volkszan-
ger Dries Roelvink. De film gaat 
draaien om 21.00 uur. Zoals elk jaar 
is het laatste weekend van januari 
bestemd voor de Akoestische Avon-
den. Ook dit jaar weer twee avon-
den, vrijdag 30 en zaterdag 31 janu-
ari, die bomvol muziek zijn.

Nieuwjaarsreceptie SPIE vrijdag
Speciaal welkom voor 4 
mooiste merklap-makers
Aalsmeer - Diverse avonden heb-
ben de bestuursleden van SPIE de 
merklappen, die ingeleverd moesten 
worden tijdens de pramenrace, be-
keken, en na lang vergaderen heb-
ben de heren en dame vier merklap-
pen uitgekozen die in aanmerking 
komen voor de mooiste merklap. De 
merklappen van de teams Heeren 
m’n tijd, Buijtte Durrup, Gang is alles 
en het Seringenland vonden Wim, 
Willem, Jan, Joost, Roy, Martin, Ar-
naud en Erna toch wel erg mooi, 
leuk, grappig, etc, en één van deze 
teams, wint een etentje met het SPIE 
bestuur. De winnaar wordt bekend 

gemaakt tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie: Alle andere teams zijn uiter-
aard ook uitgenodigd om te komen 
proosten op het nieuwe jaar. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie aanstaande 
vrijdag 9 januari hangen de mees-
te ingeleverde merklappen in The 
Beach en ze mogen na afloop mee 
terug genomen worden. De nieuw-
jaarsreceptie in The Beach aan de 
Oosteinderweg begint om 17.00 uur 
en iedereen die iets met de pramen-
race te maken heeft is welkom. Wim, 
Willem, Jan, Joost, Roy, Martin Ar-
naud en Erna hopen u/jou 9 januari 
te mogen verwelkomen.

Luisterconcert zondag 11 januari
Lynn Miles in Oude Veiling
Aalsmeer - Lynn Miles is gebo-
ren in Sweetburg, Quebec, Canada 
in een muzikale familie. Al op jong 
leerde ze gitaar, viool, fluit en piano 
spelen en begon ze haar eigen lied-
jes te schrijven. Na de middelbare 
school studeerde ze klassieke mu-
ziek aan de Carleton University in 
Ottawa en daar na gaf ze zangles-
sen aan het Ottawa Folklore Center.
Van Ottawa verhuisde Miles naar 
Nashville en daarna naar Los Ange-
les om recentelijk weer terug te ke-
ren naar Ottawa. 
Gedurende deze periode nam ze zes 
prachtige ‘roots’ albums op met vrij-
wel uitsluitend eigen werk waarmee 
ze tal van awards binnen sleepte. 
Op zondagmiddag 11 januari is de-
ze mooie en zeer getalenteerde sin-
ger-songwriter Lynn Miles te beluis-
teren tijdens een van de luistercon-
certen in De Oude Veiling, waar Da-
vid Olney en Sergio Webb, Stacey 
Earle en Mark Stuart en CCC Inc. 
haar voor gingen in een serie met 
het beste in Americana muziek. 
Weer zo’n Oude Veiling middag om 
niet te missen. De aanvang aan-
staande zondag is 15.00 uur en 
kaarten zijn verkrijgbaar bij de bar 
van de Oude Veiling in de Markt-
straat of te bestellen via info@deou-

deveiling.nl. 
Alvast een notitie in de nieuwe 
agenda waard zijn de luisterconcer-
ten de komende maanden: Op 8 fe-
bruari Ian Matthews en Ad Vander-
veen, op 1 maart Kieran Halpin en 
Jimmy Smith en 18 april Henk Thee-
sink.

The Brood Roosters in Joppe
Aalsmeer - Herman Brood was 
en blijft een fenomeen. Hij is nog 
steeds razend populair. Niet voor 
niets dat vele bands pogen Brood 
na te spelen om zo een graantjevan 
het Broodsucces mee te mikken. 
Eén band is echter uitverkoren zich 
te profileren als de enige echte ‘Her-
man Brood & Wild Romance Tribute 
Band’. En dat zijn The Brood Roos-
ters. Zij zullen aanstaande zondag 
11 januari in café Joppe Herman 
Brood laten herleven met een drie 
keer 45 minuten durend optreden 
waarin nummers uit de Broodperi-
ode 1978-1981 gespeeld worden. 
Niet alleen geschikt voor de lief-
hebber, maar eigenlijk voor ieder-
een die van Nederlandse pop houdt. 
De muziek is herkenbaar voor iede-
re popliefhebber en bijzonder swin-
gend. In september 2005 kwamen 
de bandleden van Point Blank op 
het idee om een
Herman Brood Tributeshow te gaan 
doen. Dat het idee een supervondst 
was bleek al snel en het eerste op-
treden was gelijk een topper tijdens 
de Superbikes op het TT-circuit in 
Assen. Vele leuke optredens volg-
den en de band schreef zich in voor 
The Clas of the Coverbands waar 
de mannen maar liefst 13 weken 
op nummer 1 van de downloadlijst 
stonden met het nummer Still Belie-
ve. Deze live uitvoering kreeg Koos 
van Dijk van een fan van de band in 

de mailbox. Koos hoorde het num-
mer en vroeg aan zijn vriendin Sue: 
Van welk optreden is deze opname? 
Sue antwoordde! Dit is niet Herman 
maar dit is een Herman Brood Tribu-
te band? Mede door deze sponta-
ne actie had de band de eer om een 
optreden te verzorgen voor de cast, 
filmcrew, ex-bandleden en bandle-
den Wild Romance, familie Brood, 
Coach van Dijk en vele genodig-
den uit de muziek en filmindustrie 
in de oude gasfabriek CMA te Am-
sterdam. De zaal stond op de kop! 
Het houdt niet op met de band, een 
compleet album wordt opgenomen 
bij Harry de Winter in zijn studio te 
Duitsland waar Rich Wyman de pi-
anopartijen voor inspeelde. Onlangs 
heeft de band deelgenomen aan 
twee Brood-coverwedstrijden in Het
Paard van Troje te Den Haag en het 
Dagblad van het Noorden en kwa-
men bij beide competities als abso-
lute winnaar uit de bus. Dit werd be-
loond met twee optredens samen 
met de originele begeleidingsband 
van Herman Brood “The Wild Ro-
mance” en natuurlijk eeuwige roem 
om als beste “Herman Brood Tribute 
band” uit de bus gekomen. Beslist 
de moeite waard om te komen kij-
ken en luisteren zondag in café Jop-
pe in de Weteringstraat. Het optre-
den begint om ongeveer 19.00 uur 
en zal tot 22.00 uur duren, De toe-
gang is zoals altijd gratis.

Nog spullen thuis?
Rommelmarkt en verkoop 
planten in De Spil
Kudelstaart - Op zaterdag 7 februa-
ri houdt de Samen-op-Weggemeen-
te van 10.00 tot 15.00 uur een grote  
rommelmarkt i n de Spil aan de Spil-
straat, zijstraat Bilderdammerweg. 
Aansluitend draait tot 16.00 uur een 
groot rad van fortuin. Op de rom-
melmarkt kunnen liefhebbers naar 
harte lust komen snuffelen tussen 
onder andere de boeken, compu-
ter artikelen, serviezen, huishoude-
lijke artikelen, speelgoed en verlich-
ting. De commissie is reeds gestart 
met het uitsorteren van de ingele-
verde goederen zodat het de bezoe-
ker gemakkelijk gemaakt met hun 
zoektocht door de zaal. In de ont-
moetingshal zal de groengroep van 
de Sow-gemeente zich presenteren 
met allerlei creaties van opgemaak-
te plantenbakken. etc.

Mocht u thuis spullen hebben lig-
gen voor de rommelmarkt, dan 
houdt de organisatie zich van har-
te aanbevolen. Alles wordt aange-
nomen, met uitzondering van meu-
bilair wat niet in een personenauto 
past en kleding. Onnodig om te ver-
melden waarschijnlijk, dat de mate-
rialen wel in een redelijke tot goede 
staat moeten zijn. 
Elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 
uur staan mensen van de bazaar-
commissie aan de Hoofdweg 161 
klaar om uw spullen in ontvangst te 
nemen. Bent u niet in de gelegen-
heid om zelf te komen brengen dan 
kunt U ook contact opnemen via de 
telefoonnummers: 329920 (Roel de 
Rooij) of 342144 (Kees Vermeulen). 
In overleg worden de spullen bij u 
opgehaald.

Vrijdag met Nightfever in 
Bon Ami swingend 2009 in
Aalsmeer - Na de gezellige feest-
dagen presenteert discotheek club 
Bon Ami vanaf aanstaande vrijdag 
9 januari weer de wekelijkse jaren 
tachtig en negentig party Nightfever 
voor alle 25-plussers. Gewoon ge-
zellig mensen ontmoeten of lekker 
een avondje swingen onder leef-
tijdsgenoten zal in de schitteren-
de danszaal geen probleem zijn. De 
gehele avond zullen er luxe hapjes 
worden geserveerd, zodat je echt 
het gevoel krijgt dat je een avond-
je uit bent. De rokers hoeven niet 
in de kou te staan, omdat Bon Ami 

beschikt over een inpandige rook-
ruimte. De entree bedraagt slechts 
5 euro en dat is inclusief gardero-
be, luxe hapjes en het gebruik van 
de toiletten. De muziek uit de jaren 
zeventig tot negentig zullen onge-
twijfeld mooie herinneringen op-
halen en het zal ook moeilijk zijn 
om stil te blijven staan. Ook zin in 
een avondje daten of gewoon lek-
ker swingen? Kom dan aanstaan-
de vrijdag 9 januari naar disco-
theek club Bon Ami. De aanvang is 
om 21.30 uur. Voor meer informatie:  
www.nightfever-aalsmeer.nl.

Klaverjasavond bij Supporters
Kudelstaart - Vrijdagavond 9 janu-
ari organiseert de Supporters Ver-
eniging  Kudelstaart de eerste kla-
verjasavond van het nieuwe jaar. 
Het jaar dat de Supporters Vereni-
ging 40 jaar bestaat en in verband 
hiermee trakteert de vereniging op 
een heerlijk drankje en een hapje.
In verband met dit 40 jarig bestaan 
is er dit jaar een competitie met aan 
het einde van het jaar voor diege-
ne die op de eerste, tweede, en der-

de plaats eindigen drie schitteren-
de prijzen. Lekkere drankjes, vlees, 
fruit en nog vele andere mooie prij-
zen zijn er vrijdagavond te verdie-
nen. Drie maal worden de kaarten 
geschud. Tussen het tweede en het 
derde spel worden de loten verkocht 
voor de grote loterij waarin deze 
avond volop fantastische prijzen. De 
klaverjasavond in het dorpshuis te 
Kudelstaart begint om 20.00 uur.  In-
schrijfgeld 2 euro per persoon.

In de Oud-Katholieke kerk
KCA Pianorecital zondag 
door Bas Verheijen
Aalsmeer - De stichting KCA be-
gint het jaar traditiegetrouw met 
een pianorecital in de Oud-Katho-
lieke kerk aan de Oosteinderweg. 
Op zondagmiddag 11 januari speelt 
Bas Verheijden composities van Cle-
menti, Chopin, Soler en Ravel.
Verheijden is geboren op 27 sep-
tember 1974 te Zeist. Hij begon op 
tienjarige leeftijd met piano spelen. 
Bas studeerde aan het Conservato-
rium van Amsterdam bij Jan Wijn. In 
1999 sloot hij zijn Uitvoerend Mu-
sicus eindexamen af met een ‘9½ 
met onderscheiding’. Bas vestigde 
in 2000 zijn naam in door veertien 
avonden achtereen het derde Pia-
noconcert van Rachmaninov uit te 
voeren in alle grote zalen van Ne-
derland. Samen met Niek van Oos-
terum vormt Bas sinds 1993 een 
vast twee piano duo. In 1998 won-
nen zij het Vriendenkransconcours 
van de Vereniging Vrienden van het 
Concertgebouw. Hier viel hen ook 
de Concertgebouwprijs ten deel. In 
1999 wonnen Niek en Bas het ka-
mermuziekconcours van het Neder-

lands Impresariaat. Later dat jaar 
maakten zij hun debuut als duo in 
de Grote Zaal van Het Concertge-
bouw. Hiernaast vormt Bas een duo 
met Maarten Jansen op cello. Met 
de violiste Liza Ferschtman nam hij 
in 2004 een dubbel-cd op, met wer-
ken van Franck, Poulenc, Debussy, 
Strawinsky en Tsjaikovsky. Deze cd 
werd beoordeeld met een ‘10’ in het 
muziektijdschrift Luister. Ook maakt 
Bas deel uit The Atlantic Trio met Ve-
gard Nilsen op viool en Ansfried Plat 
op cello. Hij trad op met verscheide-
ne orkesten, waaronder het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest, de 
Koninklijke Marinierskapel, het Phil-
harmonisches Orchester Hagen, het 
UVA Sweelinck Orkest, het Provin-
ciaals Amersfoorts Jeugdorkest en 
het Naardens Kamerorkest. 

Het KCA-concert in de Oud-Katho-
lieke kerk aan de Oosteinderweg 
394 begint op zondagmiddag 11 ja-
nuari om half vier. Losse kaarten à  
10 euro zijn te reserveren bij Nico de 
Groot, tel. 0297-324160.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

‘MOTIOn’ klASSIEkE GITAAr  69,95
‘GrEG BEnnETT’

AkOESTISCHE BASGITAAr  422,-
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bouwvergunning te verlenen voor:
• Maarse & Kroon hof, het plaatsen van een kunstwerk;

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.22 Wro bekend dat zij voornemens is om een tijdelijke ont-
heffing en een tijdelijke bouwvergunning te verlenen voor:
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een informatiebord;

Verleende ontheffingen 

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 Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing is 
verleend ten behoeve van de bouwvergunning voor:
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• Koningsstraat 66, het plaatsen van een carport;
• Sportlaan 17, het vergroten van een woning;
• Stommeerweg 91, het plaatsen van zonwering;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening 
ontheffing is verleend voor:
• Bouwen van een fiets- en autobrug van de Middenweg naar de 

Machineweg tegenover nr. 139 (tegen dit plan zijn zienswijzen 
ingediend).

Deze besluiten worden op 13 januari 2009 verzonden.

wet Geluidhinder

Verleende hogere grenswaarden

Het hogere grenswaardebesluit, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstij-
den ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 
0297-387698. Op grond van artikel 6:7 Algemene wetbestuursrecht kan 
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 83 lid 4 van de Wet Geluidhinder hogere waarden 
van 57 dB zijn vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai voor de 
zuidoostgevel van het bouwplan op het perceel Bosrandweg naast 
nr. 25 in Aalsmeer.

ter inZaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, weeK 2

t/m 14 jan. Kapvergunningen: nabij Surfeiland: 4x Canadese po-
pulier, 36x gewone els, 23x gewone es, 28x veld-
esdoorn, 1x gewone haagbeuk, 2x ratelpopulier, 8x 
schietwilg, 3x populier en 1x meidoorn; Uiterweg 
291, ws 1, 1 berk;

t/m 19 jan. Kapvergunningen: Mijnsherenweg 40 Kudelstaart: 
1 taxodium distichum; Oosteinderweg 40: 1 kerst-
boom;

t/m 23 jan. Verkeersbesluiten: aanwijzen autodateparkeerplaat-
sen;

t/m 23 jan. Kapvergunningen: Oosteinderweg 344, 1 berk; Sport-
laan 71, 1 iep;

t/m 26 jan. Gedeeltelijk goedgekeurd Bestemmingsplan Ku-
delstaart 2006:

t/m 3 febr. Kapvergunningen: J.P. Thijsselaan 18, 2 berken; Zwar-
teweg 59, 1 berk; Legmeerdijk 291, 6x Tilia Euchlo-
ra,, 1x Populus xcanadensis, 1300 m2 gemengd loof-
hout; Oosteinderweg 278, 2 kastanjes en 1 beuk;

t/m 4 febr. Kapvergunning: op het eiland ten westen van Praam-
plein: 1 wilg, 1 kastanje en 160 strekkende meter el-
zenhaag;

t/m 4 febr. Beleidsregels 2010 Algemene Subsidie Verordening 
Aalsmeer;

t/m 15 febr. Provinciaal Waterplan 2010-2015;
t/m 19 febr. Kapvergunning: Mijnsherenweg 29, 2 blauwsparren;
t/m 19 febr. Verkeersbesluit: drie voetgangersoversteekplaatsen 

aanbrengen op de: Catharina Amalialaan hoek Juli-
analaan; Catharina Amalialaan hoek Citroenvlinder-
straat; Willem Alexanderstraat hoek Catharina Amali-
alaan;

ter inZaGe BiJ de afdelinG dienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 9 januari 2009
• Hornweg 130, gebruik pand als projectbureau 

Green Park Aalsmeer.
ter inzagetermijn tot vrijdag 16 januari 2009
• Werven 41, het plaatsen van een tuinhuisje.
ter inzagetermijn tot vrijdag 23 januari 2009
• Aalsmeerderweg 283a. het bouwen van een 

bedrijfsverzamelgebouw;
• Hornweg 248, het bouwen van een woning en brug. 

Bouwaanvraag 1e fase:
• Aalsmeerderweg tussen 235 en 243, het bouwen 

van een dubbel woonhuis.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op af-
spraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387698. 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Dorpsstraat 69, het vernieuwen van een prefab garage;
• Dotterbloemweg 3, het plaatsen van een dakkapel;
• J.P. Thijsselaan 18, het plaatsen van een paardenstal 

en dierenverblijf;
• Koningsstraat 66; het plaatsen van een carport;
• Lakenblekerstraat 26, het wijzigen van een gevel;
• Oosteinderpoel, het plaatsen van drijfbalken en staanders;
• Sportlaan 17, het vergroten van een woning;
• Sportlaan 42a het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Stommeerweg 91, het plaatsen van zonwering;
• Vuurdoornstraat 22, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 67, het plaatsen van een tuinhuisje.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Aalsmeerderweg 239, het bouwen van 3 

bedrijfsverzamelgebouwen;
• Bosrandweg naast nr. 25, het oprichten van 

een hippisch centrum;
• Middenweg naar de Machineweg tegenover nr. 139, 

het bouwen van een fiets- en autobrug.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 13 januari 2009.

wet op de ruimteliJKe ordeninG (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij 
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrek-
king tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een vrijstelling
De gemeenteraad maakt op grond van artikel 19.1 WRO bekend dat 
zij voornemens is vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan 
“N201-zone”:
• Locatie Oost ten behoeve van Flora Holland, 

voor de uitbreiding van de bloemenveiling;
• Locatie Oost ten behoeve van Waterdrinker BV, 

voor de uitbreiding van de bloemenveiling.
Het beoogde gebied wordt begrensd door de Legmeerdijk in het zui-
den, de verlegde N201 in het noordoosten, het hoofdgebouw van de 
veiling in het westen en de lintbebouwing aan de Hornweg in het 
noordwesten.

Verleende vrijstellingen

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 Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, 
dient u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. Dit kan 
binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende bouwver-
gunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden worden 
verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, 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 vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 1
• Bosrandweg naast nr. 25, het oprichten van 

een hippisch centrum.
Lid 2
• Aalsmeerderweg 239, het bouwen van 3 

bedrijfsverzamelgebouwen.
Deze besluiten worden op 13 januari 2009 verzonden.

wet ruimteliJKe ordeninG (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij 
afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Een ieder kan met betrek-
king tot deze verzoeken, binnen twee weken, mondeling of schriftelijk 
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning 
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om ontheffing en 

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 Dienstver-
lening open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afde-
ling alleen open voor reisdocumenten, 
rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 8.30-
17.00 uur.

wiJKraden
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op 
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraKen BurGemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw 
gemeentegids.

fraCtiespreeKuur
De volgende fractiespreekuren vin-
den plaats op 20 januari en 3 febru-
ari 2009. Voor het maken van een af-
spraak kunt u contact opnemen met de 
griffie, tel. 0297-387660.

Gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afgelo-
pen 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– 38 76 17
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten 
en/of meldingen worden door de ge-
meente 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 mel-
ding is opgelost.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.

sChiphol
Voor vragen over het gebruik van lucht-
haven 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
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definitieVe BesChiKKinGen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken 
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of 
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursor-
gaan. 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 be-
handeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in 
rekening gebracht.

Verkeerbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij door middel van 
een verkeersbesluit hebben besloten drie voetgangersoversteek-
plaatsen aan te brengen op de: 
• Catharina Amalialaan hoek Julianalaan; 
• Catharina Amalialaan hoek Citroenvlinderstraat; 
• Willem Alexanderstraat hoek Catharina Amalialaan;
door middel van het aanbrengen markeringen en borden L2 uit bij-
lage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV 1990) 

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunning is verleend:
• Mijnsherenweg 29, 2 blauwsparren; 
Datum verzending vergunning: 8 januari 2009

Kledinginzameling in 2009
Het college maakt bekend dat er vergunningen zijn verleend voor 
het inzamelen van kleding in 2009:
• Februari: Stichting Kleding Ophaal voor 

Algemeen Medisch Onderzoek
• Mei: Reshare
• Augustus: Stichting Kuren met Reuma
• November: St. Cibo-Cizira Botan
Datum verzending vergunningen: 18 december 2008

Collecterooster 2009
Het college maakt bekend dat overeenkomstig artikel 5.2.1 van de 
APV vergunning is verleend voor een collecte aan de Samen op Weg 
Gemeente Kudelstaart voor het verkopen van sinaasappelen op 26 
en 27 januari 2009 in Kudelstaart. 
U kunt het collecterooster 2009 raadplegen op de website www.cbf.nl 
en op de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl. Tevens ligt het 
overzicht van het collecterooster 2009 ter inzage bij de afdeling 
dienstverlening. 

wet milieuBeheer

Melding artikel 8.40

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die 
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun-
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit.

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de 
ingediende melding.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ver-
gunningen en Handhaving.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer:
• Noordhoek Beheer,: Uiterweg 322 a, Aalsmeer.
Datum melding: 05-01-2009
• Hoogevest Bouw, 136 woningen deelplan 5 

Nieuw-Oosteinde, Aalsmeer
Datum melding: 19-12-2008

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en hand-
having, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Bilderdammerweg 2 c, het plaatsen van een dakkapel;
• Distelvlinderstraat 18, het plaatsen van een dakkapel;
• Herenweg 37a, het plaatsen van een veranda;
• Kudelstaartseweg 22, het plaatsen van een steiger;
• Maarse & Kroon hof, het plaatsen van een kunstwerk;
• Stommeerweg achter 72, het vervangen van een 

beschoeiing en een brug.
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Aalsmeer - In het Oude Raadhuis maakt een schilderachtig dorp Aalsmeer 
plaats voor schilderijen en beelden uit schilderachtige dorpen uit drie Afri-
kaanse landen. Vrijwilligers van KCA werken achter de schermen aan een 
nieuwe presentatie. Aanstaande zaterdag 10 januari om 16.00 uur opent Afri-
ka-kenner Peter Bettenhausen (conservator Afrikaanse kunst) de tentoonstel-
ling. Belangstellenden zijn van harte welkom in de Dorpsstraat. 

Expositie Karin Borgman
Aalsmeer - Vanaf aanstaande za-
terdag 10 januari exposeert de 
Aalsmeerse kunstenaar Karin Borg-
man in de Brugspin in Ter Aar. De Ui-
terweg-bewoonster heeft al vele ex-
posities op naam, in Aalsmeer in het 
Oude Raadhuis, maar ook in onder 
andere Amsterdam en Hoofddorp. 
Samen met Jan Daalman maakten 
zijn in 1999 en 2002 de prentenboe-
ken ‘Drie Mieren’ en ‘Doortje en de 
vogel’. Met name nieuw werk toont 
de Aalsmeerse in de galerie aan het 

Lindenplein 2a in Ter Aar. De offi-
ciële opening is zaterdag om 14.00 
uur en tot 16.00 uur is publiek wel-
kom. De expositie loopt tot en met 
18 februari en de Brugspin is iede-
re maandag geopend van 9.00 tot 
15.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag 
staat de deur open tussen 9.00 en 
17.00 uur en zaterdag kan een kijk-
je genomen gaan worden van 10.00 
tot 16.00 uur. Voor meer informatie 
kan gebeld worden naar de galerie, 
tel. 0172-605099.

Dronken man 
Aalsmeer - Rond half vier op 
nieuwjaarsochtend is een 18 jari-
ge Kudelstaarter aangehouden. De 
jongen had te diep in het alcohol-
glaasje gekeken en vond het leuk 
om over enkele auto’s te gaan wan-
delen in de Jupiterstraat. Een van 

de eigenaren van een gedeukte au-
to, heeft de jongen in de kraag ge-
vat en de politie gebeld. De 18-ja-
rige is voor verhoor meegenomen 
naar het politiebureau. De zaak gaat 
naar justitie. De verwachting is dat 
de jongeman de schade moet ver-
goeden.

Aalsmeer - Niet iedereen geniet van het koude weer met ijs op de sloten en 
zelfs op de Westeinderplassen. De vogels en eenden hebben veel liever iets 
warmer weer, zodat ze eten kunnen zoeken. De eenden in de sloot tegenover 
de brede school in de Catharina Amalialaan hebben gelukkig nog wel een 
beetje water om in te zwemmen. Als er bezoekers komen, weten ze niet hoe 
snel ze uit het water moeten komen. “Ha, lekker, eten”, denken ze vast. En ze 
hebben het nodig! Gooi uw oude brood niet weg, maar voer het aan de een-
den her en der in de gemeente. Luid gekwaak zal uw/jouw dankwoord zijn!
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Gratis koorscholing bij 
Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Overweegt u in een 
koor te gaan zingen, maar wilt u 
eerst leren hoe u in een koor moet 
zingen en zelfvertrouwen opdoen? 
Of zingt u in een koor, maar wilt u 
uw stemgebruik bijscholen? 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
biedt een gratis en vrijblijvende cur-
sus koorscholing aan voor zowel 
beginnende als gevorderde koor-
zangers. 
De cursus bestaat uit acht lessen 
die elke twee weken plaatsvindt in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 
in het centrum. 
De cursus start voor sopranen en 
tenoren op dinsdag 13 januari en 
voor alten en bassen op 20 januari. 
Weet u uw stemsoort niet, sluit dan 
aan bij de eerste groep. Alle lessen 
zijn van 19.00 tot 19.45 uur. 

De lessen zijn erg praktisch. Er wor-
den allerlei oefeningen gedaan om 
onder andere uw houding te verbe-
teren, uw adem te controleren en 
uw stemgeluid te verbeteren. Ook 
leert u bijvoorbeeld wat een dirigent 
allemaal aangeeft. 
Thuis kunt u de oefeningen en ach-
tergrondinformatie rustig nalezen 
aan de hand van het cursusboek, 
dat ruim 50 pagina’s beslaat. Regel-
matig wordt u uitgenodigd om na de 
les met het koor mee te zingen tij-
dens de reguliere repetitie. Na de-
ze cursus wordt in mei nog een ver-
volgcursus noten lezen gegeven van 
drie lessen.
Wilt u meer informatie? Neem dan 
via www.toonkunstkooraalsmeer.nl 
contact op met Michel Berendsen, 
dirigent en tevens cursusleider.

Zondag 17 januari in ‘t Anker
Cinefleur voor vijf clubs 
uit regio in Aalsmeer!
Aalsmeer - Op zaterdag 17 janua-
ri organiseert de Film- en Videoclub 
Aalsmeer  voor de vijf en dertigste 
keer het jaarlijkse Cinefleur-filmfes-
tival. Deze keer in de sfeervolle gro-
te zaal van ’t Anker aan de Oostein-
derweg 273a. 
Om beurten wordt het spannen-
de jaarlijkse filmfeest georgani-
seerd door één van vijf film-video-
clubs uit de regio, te weten de Leid-
se Video- en Smalfilm Liga, Amfi’66 
uit Hillegom, de Film- en Videoclub 
Aalsmeer, de Noordwijkse Film- en 
Videoclub en de Haarlemse Smal-
film Liga. 
En deze keer is de Videoclub 
Aalsmeer aan de beurt. Er worden 
van elke club drie filmproducties 
op grootbeeld projectie vertoond, 
die tezamen niet langer mogen du-
ren dan 30 minuten.  Deelnemende 
clubs zenden altijd hun beste films 
naar dit festival. 
Bezoekers zien dan ook altijd een 
breed scala aan onderwerpen voor-
bij komen, zoals natuurfilms, reisre-
portages en zelfs korte speelfilms 
vol humor en drama. 
Alle films worden gejureerd door 
een deskundige jury waarna beoor-
delingen en punten bepalen welke 
club uiteindelijk als winnaar uit de 
strijd komt en de prachtige sculp-
tuur van beeldend kunstenaar Cor-
ry Ammelaan als wisselprijs in ont-
vangst mag nemen. Daarnaast be-
paalt het publiek middels stemming 
welke individuele film als beste uit 
de bus komt. De maker van deze 
film ontvangt de publieksprijs.
Het filmfestival trekt elk jaar een 
volle zaal en is daarmee al jarenlang 
het best bezochte filmfestival in de 

regio en ver daarbuiten! Het filmfes-
tival begint om 19.00 uur traditiege-
trouw met een promotiefilm die ge-
maakt wordt door de organiseren-
de videoclub. 
Dit keer heeft de videoclub Aalsmeer 
er voor gekozen de gemeente 
Aalsmeer zelf te belichten. Een tien 
minuten durende hommage aan de-
ze fijne woonplek met zijn waterrij-
ke omgeving.
Toegangskaarten voor deze avond 
zijn zolang de voorraad strekt te 
koop voor 7 euro bij de secretaris 
van de videoclub Aalsmeer: Dick 
van der Meulen aan het Einthoven-
hof 18 in Kudelstaart, e-mail: dick.
vandermeulen@worldonline.nl en 
te koop bij de firma CSA Compu-
ters in de Ophelialaan 137. De be-
langstelling voor dit evenement  is 
altijd groot. De zaalcapaciteit is be-
perkt, dus zorg dat u op tijd kaar-
ten koopt.

Cursus werelddansen bij 
Nivon Natuurvrienden
Aalsmeer - Nivon Natuurvrienden 
Aalsmeer e.o. gaat ook dit nieuwe 
jaar een wekelijkse cursus wereld-
dansen aanbieden. Onder de be-
proefde  dansleiding van Annie Ke-
ijzer zal er elke donderdagavond 
vanaf vandaag 8 januari gedanst 
worden in de gymzaal in de Roer-
domplaan van 20.00 tot 21.30 uur. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom. Aanmelden kan  op onder-
staande nummers, of aan de zaal. 
Werelddansen is iets dat iemand 
met een beetje maatgevoel snel kan 
leren en is heel afwisselend. Soms 
iets met een partner, dan weer los 

zoals bij een line-dance of ook in 
een kring.  Er zal aandacht zijn voor 
nieuwe dansen, die met elkaar aan-
geleerd worden. Ook voor mensen 
die meer willen gaan bewegen en 
daarbij graag genieten van muziek 
en dans, is deze activiteit weer eens 
wat anders.  
Het is tamelijk intensief maar niet 
zwaar. Er is een korte pauze waar-
voor men desgewenst zelf iets te 
drinken meeneemt. De kosten zijn 
54 euro, Nivon-leden 48 euro, per 
halve cursus. Dit is tot de zomer. In-
formatie en opgave via 0297-322479 
en 020-6436334.

Na 37 jaar te klein geworden
Seringenkoor uitgezongen
Aalsmeer - “Het Kerstconcert op 
16 december is het laatste optreden 
van het Seringenkoor geweest en 
betekende het einde van het voor-
bestaan van het koor”, zo vertelt be-
stuurslid Daan Zonneveld. En hij 
vervolgt: “Het aantal leden is na wat 
opzeggingen te klein geworden om 
nog verder te gaan. 
Zo kan het koor nog beschikken 
over slechts achttien tot twintig le-
den waarvan twee bassen en een te-
nor en dat is geen basis om op voort 
te blijven borduren.” De beslissing 
om te stoppen is na veel wikken en 
wegen door het bestuur genomen, 
maar er was geen andere mogelijk-
heid. De dinsdagmiddagen in het 
Zorgcentrum zullen in het nieuwe 
jaar nooit meer zijn zoals het was. 
Het was de repetitiemiddag van het 
Seringenkoor en de koorleden heb-
ben dankbaar gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid die het Zorgcen-
trum aan het Molenpad bood: Het 
bieden van een warm en gastvrij on-
derdak waar het goed toeven was. 
Ook de diensten van Marina Broere, 
zij verzorgde de muzikale begelei-
ding achter de piano, is steeds zeer 
op prijs gesteld en ook dat zullen de 
koorleden gaan missen. Eén van de 
koorleden, mevrouw Miek Spoelder, 
heeft in dichtvorm de gevoelens van 
de koorleden samengevat en met 
dit gedicht eindigt ook de publiciteit 
voor het Seringenkoor:
Dit is dus de laatste keer,
hierna hoort u ons echt niet meer,
Want zonder bassen en tenoren, 

is het niet om aan te horen,
Met weemoed verlaten we deze 
zaal,
ons vertrouwde zanglokaal.
Dinsdagsmiddags van twee tot vier,
zongen wij met veel plezier.
Met een toonloze “eff” begon de re-
petitie,
dat is goed voor de conditie.
Dan kwam er een treurige “zoem” 
of “noe”,
octaven op “a” en “spitspetspat” 
toe.
Een lachwekkend “ba-bo-bij-tje”,
als einde van het rijtje.
Wij gingen eens naar een concours,
met een bus voor het vervoer.
Wij zongen daar het hoogste lied,
maar een prijs met lof kregen wij 
niet.
Dus daarom voor de dirigent,
die ons met aandacht heeft ver-
wend,
En met oneindig veel geduld,
zijn taak fantastisch heeft vervuld
De eerste prijs met lof voor hem,
want hij heeft toch de mooiste 
stem!
Ook Marina, die zo goed speelt,
wordt met een huldeblijk bedeeld.
Wij gaan er straks voorgoed van-
door,
adieu! roept het Seringenkoor.
Na 37 jaar is er dus een einde geko-
men aan een periode waarin naast 
samen zingen in het Seringenkoor 
ook samen zijn een belangrijk on-
derdeel vormde en het zal best wel 
even wennen zijn voor de meeste 
inmiddels ex-koorleden.  

Lezingen bij SWOA over 
de Italiaanse cultuur
Aalsmeer - In het komende sei-
zoen, van januari tot en met april, 
biedt de SWOA/VITA de mogelijk-
heid een serie culturele lezingen te 
volgen. Het betreft een serie van vier 
maandelijkse lezingen die een over-
zicht zal geven van de ontwikkeling 
van Italiaanse cultuur door de ge-
schiedenis heen. 
Hierbij zullen allerlei aspecten aan 
de orde komen zoals sociaal- en po-
litiek-culturele invloeden, architec-
tuur,  kunst en wetenschap, theater-
, film- en literatuurgeschiedenis. Ie-
dere lezing zal bestaan uit twee ge-
deeltes, in het eerste deel wordt een 
overzicht gegeven van een bepaalde 
periode van de Italiaanse cultuurge-
schiedenis en na de pauze zal dan 

op één of enkele onderwerpen uit 
de betreffende periode dieper inge-
gaan worden. Dit kan een bepaalde 
schrijver of architect zijn, een kunst-
werk of een film. Eventueel begelei-
dend materiaal wordt in het Neder-
lands aangeboden, het is dus niet 
nodig dat u kennis heeft van de Ita-
liaanse taal.
De lezingen worden gegeven in 
wijksteunpunt Meander in de Cle-
matisstraat door Ansje Weima op 
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Gedacht wordt aan de volgen-
de data: 30 januari, 27 februari, 27 
maart en 24 april. De kosten zijn 25 
euro voor de hele serie en opgeven 
kan door te bellen naar 323138 of 
344094.

Jamsessie in Oude Veiling
Aalsmeer - Op vrijdag 9 januari 
vindt er in De Oude Veiling weer een  
jamsessie plaats voor muzikanten 
die het leuk vinden om met elkaar     
muziek te maken. Vanaf 21.00 uur is 
iedereen welkom met instrument om 
er een gezellige avond van te ma-
ken. Ook als je geen instrument be-
speelt ben je van harte welkom om 
te luisteren naar anderen. Een prima 

geluidinstallatie is beschikbaar. Bij 
een groot succes gaat de jamses-
sie- avond iedere maand plaatsvin-
den op een vrijdagavond. Dit mag je 
niet missen. Dus kom met of zon-
der instrument aanstaande vrijdag 
naar De Oude Veiling  in de Markt-
straat 19. Bezoek ook de site voor 
alle andere activiteiten: www.deou-
deveiling.nl.

Inschrijven Rabokorendag 
Aalsmeer - Vanaf heden staat de 
inschrijving open voor de achtste 
Rabokorendag op zaterdag 25 april. 
De meeste koren hebben reeds een 
uitnodiging ontvangen via de email. 
Mocht deze niet goed ontvangen 
zijn, dan nu de kans om alsnog u te 
melden. De inschrijving staat open 

voor alle Aalsmeerse koren. Ze kun-
nen zich presenteren met een pro-
gramma van circa 20 minuten af-
hankelijk van het aantal inschrijvin-
gen. Inlichtingen zijn verkrijgbaar 
via organisatie van de Rabokoren-
dag, tel. 0297-323847 of amkcona-
more@hotmail.com.

Dia-lezing bij Vogelvereniging
Aalsmeer - anavond, donderdag 
8 januari, houdt Vogelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse con-
taktavond. Voor deze avond is keur-
meester P.T. Verhijde uit Zaandam 
uitgenodigd, die een dia-lezing ver-
zorgd over het verzorgen van  tro-
pen en kromsnavels  ter voorberei-
ding voor deelname aan de komen-
de  tentoonstellingen. De presenta-

tie wordt voorzien van een goed ad-
vies en de benodigde dia’s. Er is vol-
doende gelegenheid om vragen te 
stellen.Het belooft een zeer interes-
sante avond te worden. Iedereen is 
welkom, breng dus uw mede vogel-
liefhebbers mee.
De dia-avond is in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie CRASH 
Aalsmeerderbrug - Het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 houdt zaterdag 10 ja-
nuari vanaf 12.00 uur een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460. De toegang is voor deze 
gelegenheid gratis. Het is de eer-
ste keer dat de traditionele nieuw-
jaarsbijeenkomst van CRASH ’40-
‘45 wordt gehouden in het verwarm-
de fort. Op zich is dat misschien niet 
zo’n bijzondere mededeling, maar 
voor de donateurs en de vrijwilligers 

wel, omdat zij nu voor het eerst kun-
nen genieten van zo’n bijeenkomst, 
zonder mutsen, wollen wanten aan 
en dikke sokken in de schoenen zo-
als in Lisserbroek vaak gebruikelijk 
was. Iedereen wordt dan ook van 
harte uitgenodigd om te komen ge-
nieten van de presentaties in het 
museum. 
Voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 kan men 
kijken op de website www.crash40-
45.nl.

Swingen met oud en nieuw
Aalsmeer - Acht dagen oud is 
het nieuwe jaar alweer. In de Ou-
de Veiling is oud en nieuw gevierd 
met een swingend feestje met live-
optredens. Het oude jaar werd uit-
geluid door zanger Chris Bosse en 
zangeres Edith Barkly uit Aalsmeer 
en na champagne en natuurlijk 

vuurwerk buiten ging het muzika-
le feestje verder met een swingend 
optreden van de Aalsmeerse band 
Ten Beers After. Het achttal wist al 
snel vele bezoekers op de dansvloer 
te krijgen en natuurlijk was er vol-
op gelegenheid om elkaar heel veel 
goeds voor 2009 te wensen!

Feestje op laatste werkdag
Aalsmeer - De eerste werkweek zit 
er voor velen alweer bijna op, maar 
degenen die de laatste werkdag van 
2008 gevierd hebben in de Praam 
kunnen dit gezellige feest in het ca-
fé in de Zijdstraat vast nog wel her-
inneren. 
Gezellig kletsen met elkaar, dan-

sen op de hits van de dj’s Martijn 
en Marco en meezingen met zanger 
Wesly Bronkhorst. 
Ook oud en nieuw is de Praam uit-
bundig gevierd, natuurlijk met 
champagne, muziek en vuurwerk 
om middernacht. Met foto’s nog 
even nagenieten!

Play-in Flora met ‘Lang zal hij 
leven’ en ‘Happy New Year’
Kudelstaart - Vrijdag 2 en zater-
dag 3 januari hield muziekvereni-
ging Flora haar jaarlijkse play-in. 21 
Kinderen in de leeftijd van 7 tot en 
met 12 jaar hadden zich opgegeven 
om twee dagen lang samen muziek 
te maken. Aangevuld met wat ou-
dere jeugd werd een prima orkest 
samengesteld. Er werden spelletjes 
gedaan, er werd getekend en ge-
kleurd en er werd  zaterdagmiddag 
zelfs geschaatst op het Kudelstaart-
se ijs! Maar vooral werd er gezel-
lig muziek gemaakt. Er kwamen ne-
genstukken op de lessenaars, die 
dankzij de inspanningen en het ge-
duld van dirigent Dick-Jan werden 
ingestudeerd. Vrijdagochtend werd 
begonnen met ‘Lang zal hij leven’ 
voor Kobus. 
Zaterdagavond werden heerlijke 
pannenkoeken gegeten en de re-
petitieruimte werd omgebouwd tot 
concertzaal. Om 19.00 uur was de 
zaal goed gevuld met publiek en 
kon het concert beginnen. De stuk-
ken bevatten nogal wat verrassen-
de momenten en vielen zeer in de 
smaak bij het publiek. Er waren dis-

coversies van ‘Mieke heeft een lam-
metje’ en ‘Ode aan die Freude’, er 
werd een rondje over de kermis ge-
daan, er was een Latijns-Ameri-
kaans rockfestival en er was een 
stuk voor wekker en orkest, waar-
bij de hoofdrol met veel passie door 
Vincent werd gespeeld. Het concert 
werd afgesloten met ‘Happy New 
Year’ van ABBA.

Welkom bij jeugdorkest
Op 7 maart zal Flora haar voorjaars-
concert geven en zal wellicht een 
aantal van deze stukken weer wor-
den gespeeld.  Wil je zelf spelen 
in een gezellig jeugdorkest? Kom 
eens kijken op maandagavond om 
19.00 uur bij het jeugdorkest, of op 
woensdagmiddag tussen 12.30 en 
14.30 bij de blokfluitlessen. Dan 
kun je binnenkort ook meespelen 
tijdens een gezellig concert! Ook 
voor volwassenen is er nog plaats in 
het fanfareorkest dat iedere maan-
dag vanaf 20.00 uur repeteert in het 
clubhuis aan de Bilderdammerweg 
118. Kijk ook eens op www.muziek-
verenigingflora.nl. 

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 13 janua-
ri houdt buurtvereniging Ons Ge-
noegen de eerste speelavond in het 
nieuwe jaar. Klaverjassen en rum-
micuppen staan op het programma. 
Leden en kaartliefhebbers zijn van 
harte welkom. 
Gekaart wordt in een der ruimtes 

van Ons Tweede Thuis in de Hor-
tensialaan. De zaal is open van-
af 19.30 uur. De laatste klaverjas-
avond in 2008 is gewonnen door 
de heer Bekkers met 5571 punten. 
Op twee is mevrouw Luyten geëin-
digd met 5399 punten en op drie de 
heer Buskermolen met 5184 pun-
ten. Bij het rummicuppen behaalde 
mevrouw hoving met 49 punten de 
hoogste eer. Zij werd gevolgd door 
de dames Springintveld en Brandt 
met 54 en 77 punten.

Kaarten maken 
in Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 15 ja-
nuari start een groep enthousias-
te dames weer met kaarten maken 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Ook deze hobby of wilt u ook cre-
atief aan de slag met kaarten ma-
ken? Iedereen is van harte welkom. 
De groep start om 9.30 uur. Voor in-
formatie kan gebeld worden naar 
Sjoukje, tel. 0297-369222, Corrie, tel. 
0297-293993 of Anneke, tel. 0297-
321500.
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Nieuw evenement Jump 
Up and Sing in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zaterdag 24 janu-
ari wordt een nieuw evenement, ge-
naamd Jump Up and Sing, georga-
niseerd in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. 
Dit evenement wordt georgani-
seerd vanuit een Christelijk stand-
punt, maar is in de allereerste plaats 
een hele gezellige avond met goede 
muziek en heel veel gezellige men-
sen. Het idee hiervoor ontstond on-
geveer een jaar geleden, naar aan-
leiding van een optreden van de 
hoofdact Make Up Your Mind, een 
punk-ska-band die haar oorsprong 
vindt in Aalsmeer. 
Tijdens deze avond zullen er maar 
liefst drie bands komen spelen. Dit 
zal zeker geen kerkdienst worden, 
maar een gezellig muzikaal feest 
met een klein beetje diepgang tus-
sendoor. Kennis kan gemaakt wor-

den met de bands Firewall, InSal-
vation, en met Make Up Your Mind 
(MUYM). 
De avond zal opbouwend in volu-
me en sterkte worden gepland, zo-
dat iedereen het naar zijn zin kan 
hebben met zijn eigen smaak mu-
ziek. Iedereen is van harte welkom; 
jong of oud, kerkganger of niet;  het 
maakt niemand uit zolang het maar 
gezellig is. Er zal een stand zijn van 
KiKa, met uiteraard de welbeken-
de KiKa-knuffelberen. Ook gaat de 
opbrengst van de garderobe naar 
de stichting Kinder Kankervrij. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via www.jum-
pupandsing.nl. 
Voor het evenement is de organisa-
tie overigens nog op zoek naar een 
aantal sponsors. 
Contact kan opgenomen worden via 
genoemde website.

Dia-lezing over tuinen in 
Ierland bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Hanneke van Dijk is 
een bekende schrijfster over tuinen 
en reist daarvoor als het moet heel 
ver. Zij is één van de weinigen die 
ook meerdere keren een reis naar 
Ierland maakte. 
Voor velen is het niet direct duide-
lijk dat je ook voor tuinen heel goed 
naar Ierland kan afreizen. Fantasti-
sche tuinen zijn er zelfs, onder an-
dere in de stijl van William Robin-
sin, die tuinliefhebbers kennen van 
Engelse tuinen maar hij komt oor-
spronkelijk uit Ierland. Hij pleitte 
voor een wilde tuinstijl,waarin exo-

ten groeiden alsof ze er thuis horen. 
Tuinen met boomvarens die zich er 
uitzaaien. Tuinen waar je uren kunt 
dwalen en zonodig schuilen onder 
de Gunnerabladeren. Ierland is een 
land waar je niet moet klagen over 
de (mot)regen, that’s why Ireland is 
so green. Over tuinen in Ierland gaat 
dus de eerste dia-lezing bij Groei en 
Bloei en deze is op donderdag 15 ja-
nuari in het Wellantcollege, ingang 
Linnaeuslaan. De aanvang is 20.00 
uur, zowel leden als belangstellen-
den zijn welkom en de toegang is 
gratis.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Aalsmeer - Vogelvereniging De Rij-
senvogel organiseert weer een vo-
gelbeurs. Niet de grootste, maar wel 
de gezelligste. 
Voor het kopen van vogels, en u 
mag ook zelf uw eigen vogels ver-
kopen. En er zijn leden die vogels 
te koop aanbieden, waaronder ka-
naries, grote en kleine parkieten en 
vele soorten tropische vogels. 
Tevens zijn er enkele handelaren 

aanwezig. En ook met vragen over 
het houden van vogels kunt u altijd 
bij de leden van deze vereniging te-
recht. 
De beurs wordt gehouden op zon-
dag 11 januari van  9.30 tot 13.30 
uur in het gebouw van voetbalver-
eniging SCW aan het Konnetlaantje. 
De entree is 50 eurocent, kinderen 
tot 12 jaar mogen onder begeleiding 
gratis naar binnen.

Thema dit jaar: Een Carnavalsreclame
Schrijf in voor carnavals-
optocht in ‘Poelgilderdam’
Kudelstaart - Van 20 tot en met 
24 februari is het weer carnaval in 
Kudelstaart. Op zondag 22 februa-
ri vindt de optocht plaats. Onder het 
thema ‘Een Carnavalsreclame’ zal 
een bonte stoet weer door Poelgil-
derdam trekken. 
Voor deelnemers aan de optocht 
geldt een verplichte inschrijving 
met opgave van contactpersoon 
en telefoonnummer, aantal deelne-
mers, namen van de deelnemers en 
naam van de bestuurder van de wa-
gen. Wie zich nog niet heeft opge-

geven moet dit snel doen, inschrij-
ven is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 6 
februari. Wie zich daarbuiten aan-
meldt moet helaas worden uitgeslo-
ten van deelname. Inschrijven kan 
bij het secretariaat van Carnavals-
vereniging De Pretpeurders: Mar-
co Splinter, m.splinter@begam.nl, of 
schriftelijk: Leeghwaterstraat 126, 
1433 CB Kudelstaart. 
Neem ook regelmatig een kijkje op 
de website www.pretpeurders.nl 
voor meer informatie over het car-
naval.

Creatieve cursussen voor jong en oud 
Open huis De Werkschuit 
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 17 ja-
nuari houdt 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 het openhuis kan een 
ieder nader kennis maken met de 
verschillende cursussen en de do-
centen. De cursussen starten in de 
week van 2 februari  Op maandag-
avond is er een cursus modelboet-
seren,  daarna een cursus bronsgie-
ten, cursus keramiek en daarna een 
cursus tegel en glasmozaïek. Op 
dinsdag- woensdag- en vrijdagmid-
dag biedt De Werkschuit voor kinde-
ren vanaf 6 jaar een cursus creatie-
ve vorming en op woensdagmiddag 
is er tekenatelier voor jongens en 
meisjes vanaf 6 jaar. Kinderen krij-
gen een leuke attentie bij inschrij-
ving op de open dag. Op de dins-
dagmorgen wordt een cursus aqua-
relleren voor volwassenen gegeven,  
op dinsdagavond is er beeldhouwen 
en een cursus gemengde technie-
ken tekenen en schilderen en op 
woensdagavond zijn er de cursus-
sen edelsmeden, abstract schilde-
ren en nieuw bij de Werkschuit is de 
cursus basisvaardigheden tekenen. 
Op de donderdagmiddag is er voor 

de jongeren een cursus mozaïek en 
een cursus beesten maken van pa-
pier-maché. Op donderdagavond 
presenteert De Werkschuit de cur-
sussen glas in lood, paverpol en vil-
ten voor beginners en gevorderden. 
Op de zaterdagmorgen tot slot is er 
een cursus gemengde technieken 
tekenen en schilderen en zaterdag-
middag een cursus schilderen met 
acryl. In het voorjaar is er een cur-
sus buiten schilderen. Op de zater-
dagmorgen is tevens een workshop 
modeltekenen. Nieuw bij de Werk-
schuit is er een  workshop porse-
lein schilderen. De Werkschuit or-
ganiseert ook creatieve kinderpar-
tijtjes voor kinderen vanaf 6 jaar in-
lichtingen voor de kinderpartijtjes  
www.creatieve-kinderpartijtjes.nl. 
Natuurlijk verschijnt dit jaar weer 
een nieuwe folder. In tegenstelling 
tot eerdere seizoenen wordt deze 
echter niet meer huis aan huis ver-
spreid, maar kunt u deze binnenkort 
afhalen bij bibliotheek Aalsmeer en 
Kudelstaart het gemeentehuis, de 
boekhandels in Aalsmeer en zwem-
bad De Waterlelie. 
Voor Inlichtingen en of inschrijvin-
gen kan via www.gklein.org/wsa/ 
of telefonisch bij Margot Tepas, tel. 
0297-340150 of Ester Krenn, tel. 
0297-531326.

Gedichtenavond op 29 januari
Verkiezing Aalsmeerse 
dorpsdichter in Bacchus
Aalsmeer - Donderdag 29 janua-
ri is het weer de jaarlijkse gedich-
tendag. Landelijk staat deze dag in 
het teken van de verkiezing van de 
Dichter des Vaderlands. Nederland 
kent al sinds 2000 een Dichter des 
Vaderlands. 
Deze titel werd toegekend aan Ger-
rit Komrij. In 2005 werd hij opge-
volgd door Driek van Wissen. Op 28 
januari wordt bekend gemaakt wie 
de nieuwe Dichter des Vaderlands 
wordt. 
KCA heeft deze campagne aange-
grepen om in samenwerking met de 
Nieuwe Meerbode een dorpsdichter 
te verkiezen. 
Een deskundige commissie zal don-
derdagavond 29 januari in cultureel 
café Bacchus samen met het pu-
bliek uit de deelnemers van de ge-

dichtenavond een geschikte kandi-
daat kiezen. De dorpsdichter krijgt 
de eer het komende jaar een aan-
tal gedichten te schrijven waarin 
actuele dorpsgebeurtenissen ludiek 
of kritisch worden belicht. De ge-
dichten worden gepubliceerd in de 
Nieuwe Meerbode. 
Voor meer informatie over deelname 
aan deze avond kunt u contact op-
nemen via e-mail: corrie_deboer@
zonnet.nl. 
Het thema voor de gedichtenavond 
luidt zeer toepasselijk: ’t dorp. De in-
gezonden gedichten worden door 
de dichters zelf voorgedragen. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom op donderdag 29 januari in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Aanvang 20.00 uur, toe-
gang gratis.

Aalsmeers Harmonie verzorgt 
sfeervol nieuwjaarsconcert
Aalsmeer - Afgelopen zondag gaf 
Aalsmeers Harmonie onder leiding 
van dirigent Maron Teerds haar, in-
middels traditie geworden, nieuw-
jaarsconcert in de Doopsgezonde 
kerk. De goed gevulde kerkzaal was 
nog helemaal in kerstsfeer met een 
grote kerstboom. De presentatie 
was in handen van Paul Keizer. Paul 
volgt de Musicalopleiding in Alk-
maar en heeft als 13-jarige al enkele 
malen gezongen in the Phantom of 
the Opera. Later in het programma 
zal hij optreden als zanger en vertel-
ler. Het programma begon met een 
mooie mars, waarna de Schneewal-
zer ten gehore werd gebracht. Met 
het volgende stuk, Don Quichote 
de la Mancha heeft Aalsmeers Har-
monie hoge ogen gegooid tijdens 
deelname aan het streekfestival in 
Wilnis. Er werd zeer goed gemusi-
ceerd en het is een stuk dat goed 
in het gehoor ligt. Daarna was de 
beurt aan Paul Keizer, die het be-
kende lied Music of the Night uit de 
Phantom of de Opera zong, begeleid 
door het orkest. Vervolgens speel-
de het Aalsmeers Saxofoonkwar-

tet twee nummers als intermezzo 
in het programma. The Wind in the 
Willows van Johan de Meij was een 
ware verrassing voor de bezoekers. 
Het verhaal werd verteld door Paul 
en het orkest zorgde voor de omlijs-
tende muziek. Een prachtig verhaal 
over een mol, een rat, een das en 
een pad. De dirigent had een uitge-
breide samenvatting gemaakt van 
het boek. De zaal was muisstil tij-
dens de (eerste) uitvoering van dit 
stuk. Ook Mozart ontbrak niet tij-
dens dit nieuwjaarsconcert. Dit keer 
was het een Mozart in een modern 
jasje, met als titel: Mozart Grea-
test Hits. Met the Second Waltz van 
Sjostakovitsj, vooral bekend gewor-
den door Andre Rieu, werd dit zeer 
geslaagde concert afgesloten. Na 
een dankwoord van de voorzitter 
volgde natuurlijk nog de Radetzky 
Mars, waarbij iedereen naar harte-
lust meeklapte. 
Het geheel werd afgesloten met 
een nieuwjaarsborrel in de Bin-
ding. Voor meer informatie over 
de harmonie en haar activiteiten:  
www.aalsmeersharmonie.nl.

Muzikale feestmiddag bij 
show- en jachthoornkorps
Kudelstaart - Zondag 1 februa-
ri houdt het show en jachthoorn-
korps Kudelstaart haar jaarlijkse 
open dag. De leden van het korps 
laten op deze dag horen wat ze het 
afgelopen seizoen hebben geleerd. 
Ook de nieuwe leden die in septem-
ber zijn begonnen kunnen al lekker 
meespelen. Als gast heeft het korps 
dit jaar de boerenkapel de Zwiebels 
uitgenodigd om de feestvreugde te 
vergroten. 
Deze groep muzikanten staan be-

kend om hun enthousiaste manier 
van spelen en zijn een veelgevraag-
de kapel in binnen- en buitenland. 
Feest gegarandeerd! De middag be-
gint om 14.00 uur met een minicon-
cert van het show en jachthoorn-
korps en vanaf 15.30 uur zullen de 
Zwiebels laten horen wat feestmu-
ziek betekent. 
U bent allen van harte uitgenodigd 
in het clubgebouw van het show en 
jachthoornkorps aan de Bilderdam-
merweg in Kudelstaart.

Annefie van Itterzon tijdens haar kunstkijkles met leerlingen van groep 6 van 
de Oosteinder school.

Een schilderachtig dorp:
Na bijna 1300 bezoekers 
nu echt ten einde
Aalsmeer - Afgelopen zondag liep 
het tot 5 uur nog storm in het Oude 
Raadhuis en toen kwam er echt een 
einde aan het Aalsmeerse festijn 
‘Een schilderachig dorp’. De eige-
naars van de geëxposeerde werken 
haalden hun werken op en dronken 
nog een glas met de laatste bezoe-
kers van de haast 1300 mensen die 
de tentoonstelling de laatste weken 
bezochten. Op maandag werd het 
laatste schilderijtje van de wand ge-
haald, een olieverf van P.J. van Tol,  
en Louk Kluck, het technisch won-
der van de KCA, dichtte de honder-
den gaatjes die de lijsten en lijstjes 
met de Aalsmeerse plekken hadden 
achtergelaten. De muren van deze 
bijzondere expositieruimte zijn nu 
weer glad en kaal en wachten op 
nieuwe werken, dit keer ver weg van 
Aalsmeer, uit Afrika. De tentoonstel-
ling ‘Couleurs d’Afrique’ zal deze za-
terdag geopend worden.

Samenhang en inspiratie
Ook de publiekstrekker van de 
tentoonstelling, het wandkleed 
‘Aalsmeer’ moest het pand verla-
ten, het werd door KCA medewer-
kers niet naar de Doopsgezinde 
kerk, maar naar het gemeentehuis 
getransporteerd. Binnenkort zal het 
daar op een heel mooie plek te be-
kijken zijn. De KCA koos dit kleed 
als boegbeeld voor de Aalsmeerse 
tentoonstelling “omdat al wat schil-
derachtig is hier bij elkaar komt”, zo-
als in hun nieuwsbrief te lezen was. 
Maar het was niet alleen maar om 
esthetische redenen dat deze keu-
ze werd gemaakt, ook de specia-
le geschiedenis van het werk, hoe 
het tot stand kwam was van invloed 
op die keuze. Zowel de  KCA als de 
Stichting Oud Aalsmeer zijn immers 
zelf organisaties, die door vrijwilli-
gers gedragen worden. En ook bij 
de ontstaansgeschiedenis van het 
kleed speelt de samenhang en in-
spiratie over en weer tussen men-
sen een rol, iets dat heel belang-
rijk is voor het wel en wee van een 
dorpsgemeenschap.  

Kunstkijkles
Tijdens de tentoonstelling in het Ou-
de Raadhuis haakte Annefie van It-
terzon ook in op het thema ‘sa-
menhang en inspiratie’ tijdens haar 
kunstkijkles voor kinderen. 
Zij werkte met groep 6 van de Oos-
teinderschool. Alle werken werden 
door de kinderen bekeken tijdens 
haar rondleiding. Zij stelde vragen 

als: “welke gebouwen herken je? 
Wat is er veranderd?” Vervolgens 
gingen de kinderen, geïnspireerd op 
het grote wandkleed,  zelf aan de 
slag. Elk kind tekende het voor haar 
of hem belangrijkste gebouw, het 
erf of een geliefde boom in de eigen 
omgeving, in dit geval: Aalsmeer 
Oost. Karakteristieke Aalsmeerse 
dingen van nu werden hierbij niet 
vergeten, bijvoorbeeld : veel vlieg-
tuigen in de lucht. Ten slotte werden 
met al deze individuele werkstukken 
één collage gemaakt net zoals op 
het wandkleed. En deze Aalsmeer 
Oost collage werd uiteindelijk, in 
grote saamhorigheid, in zijn geheel 
mee naar school genomen. In een 
workshop, die Annefie van Itterzon 
afgelopen zaterdag op de Kinder-
kunstzolder hield werd ook inge-
gaan op de bewustwording van de 
eigen omgeving. Ditmaal  maakten 
de jonge deelnemers pentekenin-
gen van hun favoriete plek.

Kaartenbak
Het boek ‘Een schilderachtig dorp’ 
is uitverkocht en de tentoonstelling 
is voorbij, maar de kaartenbak blijft! 
De bak krijgt een permanente plaats 
in het KCA-bureau achterin in het 
Oude Raadhuis. Tijdens de verschil-
lende tentoonstellingen de komen-
de maanden is er voor iedereen nog 
steeds de gelegenheid om een kaart 
op A4-formaat in te leveren met een 
afbeelding van een Aalsmeerse  of 
Kudelstaartse plek of persoon. 
Dit kan een afbeelding zijn van 
een schilderij, een tekening of een 
wandkleed, in een ver verleden of 
recent gemaakt. 
De kaartenbak is ook bedoeld voor 
al die mensen die op een of andere 
manier het afgelopen jaar de oproe-
pen in de plaatselijke kranten en in 
de KCA nieuwsbrief gemist hebben 
en hun werken niet hebben kunnen 
inleveren. 
Deze groeiende kaartencollectie 
kan een aanzet zijn om vervolgpro-
jecten te starten. Er zou een twee-
de boek met bijpassende tentoon-
stelling uit kunnen voortkomen of  
Aalsmeerse kunstenaars zouden 
door de KCA en Oud Aalsmeer spe-
cifiek gevraagd kunnen worden om 
een nieuw werk van een Aalsmeer-
se plek te maken. In de komende 
maanden zal het bestuur in elk ge-
val zo nu en dan eens in deze bak 
duiken en een Aalsmeers plekje met 
bijpassend verhaal voor het voet-
licht halen.
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Nieuwjaarsduik Oosterbad: 
Veel kijkers en echte bikkels!
Aalsmeer - Echte bikkels, de groep 
die afgelopen donderdag 1 janu-
ari de sprong waagde in het Oos-
terbad. De  Nieuwjaarsduik ken-
de overigens een veel kleiner aan-
tal zwemmers dan voorgaande ja-
ren, maar hier is het koude, winterse 
weer natuurlijk debet aan. Springen 
in water waaruit het ijs is gehakt en 
rondom ijsblokken te zien zijn, vergt 
moed. Dat vonden ook de toeschou-
wers, want dit aantal was juist toe-
genomen. 

Zo’n 350 inwoners waren naar de Mr. 
Jac. Takkade gekomen om nieuw-
jaar te wensen, om de bikkels aan te 
moedigen en om na afloop klaar te 
staan met de warme badjas. Onge-
veer 35 fanatiekelingen durfden het 
aan en sprongen in het koude water 
na het startschot door Paralympics 
zwemkampioene Mirjam de Koning. 
Hun hoofden werden warm gehou-
den door de Unox-muts, maar de 
rest van het lichaam kreeg een be-
hoorlijke koude douche. De bikkels 

sprongen, voelden en waren in no-
time weer op het droge. Bewonde-
ring uiteraard voor alle deelnemers 
en zeker voor de enkelingen die 
nogmaals via de glijbaan het wa-
ter in gingen. De duik moet echt ijs-
koud geweest zijn. Het bewijs werd 
aan de andere kant van het Ooster-
bad bewezen door... schaatsers. 
Voor alle springers was er applaus 
en net als voor de kijkers na afloop 
warme chocolademelk, glühwein 
en erwtensoep. De zwemvereniging 
wacht nu op een mooie zomer. Het 
sportieve in de mens boven halen, 
laten de bestuursleden over aan ijs-
club Aalsmeer-Oost, die het vast 
niet erg vindt om na vele jaren weer 
eens in actie te mogen komen. Geen voorrang, 

teveel alcohol
Aalsmeer - Op zaterdag 3 januari 
om tien over half negen in de och-
tend is een 33 jarige man uit Zaan-
dam op de Dreef betrapt op rijden 
onder invloed van alcohol. Op de ro-
tonde verleende de bestuurder geen 
voorrang aan de surveillancewagen 
van de politie. De automobilist werd 
tot stoppen gemaand en er werd al-
cohol gereden. De blaastest gaf een 
positief beeld en in het bureau is 
vervolgens een ademanalysetest af-
genomen. Het apparaat stokte bij 
525 Ugl. Justitie gaat de hoogte van 
de boete betalen. Een proces-ver-
baal is verder uitgeschreven van 
150 euro wegens het niet verlenen 
van voorrang.

Gebroken been 
na val
Aalsmeer - Op woensdag 31 de-
cember om een uur in de middag 
is de hulp ingeroepen van de poli-
tie en de ambulance-dienst bij een 
ongeval in een woning aan de Oost-
einderweg. Een 59-jarige Aalsmeer-
der was in huis uit zijn rolstoel ge-
vallen en was gewond geraakt. De 
man bleek zijn linkerbeen gebroken 
te hebben. De inwoner is vervoerd 
naar het AMC.

Poep tegen ruit
Aalsmeer - Op zondag 4 januari 
rond zes uur in de avond is een zak 
poep tegen een ruit van een woning 
in de Hadleystraat gegooid. Bewo-
ners hadden twee mannen weg 
zien lopen en contacten de poli-
tie. Het bleek te gaan om twee jon-
gens van 24 en 11 jaar, die surveil-
lerende agenten ook al een tijdje in 
de gaten hadden gehouden vanwe-
ge hun gedrag. Het tweetal is aan-
gehouden en gehoord. Ze geven el-
kaar de schuld. Er is proces-verbaal 
opgemaakt.

Aalsmeer - In het Anjerhof is op 
woensdag 31 januari een auto 
zwaar beschadigd door waarschijn-
lijk vuurwerk. De wagen had vlam 
gevat, maar omstanders hadden het 
vuur zelf weten te blussen door een 
emmer water over de motorkap te 
gooien. Door de hitte van het vuur is 
de bedrading in de auto gesmolten, 
evenals plastic onderdelen als de 
ruitenwissers en buitenspiegels. Bij 

de wagen is een zogenaamde won-
dertol gevonden. 
Mogelijk is dit vuurwerkstuk ge-
bruikt. Bij de auto zijn twee jon-
gens van ongeveer 10 jaar gezien, 
maar niet bekend is of zij met vuur-
werk de wagen in vlam hebben ge-
zet, evenals niet bekend is of op-
zet in het spel is. Wie meer weet, 
wordt verzocht de politie te bellen 
via 0900-8844.

Auto in brand door vuurwerk

Flinke buit na 
woning-inbraak
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van 31 december op 1 januari is in-
gebroken in een woning aan de Ui-
terweg. In het huis stonden aller-
lei goederen vanwege een verbou-
wing aan een nabij gelegen ark. Alle 
dozen zijn door de inbrekers door-
zocht. Ontvreemd zijn onder andere 
een grote televisie, een laptop, een 
geluidsinstallatie en een tas met 
bowlingballen.

Aalsmeer - Op dinsdag 30 decem-
ber rond half elf in de avond heeft 
een frontale aanrijding plaatsge-
vonden op de Oosteinderweg nabij 
de kruising met de N201. Twee per-
sonen, de beide bestuurders, raak-
ten hierbij gewond. 
Beiden zijn naar het ziekenhuis ver-
voerd, maar na behandeling moch-
ten zij weer naar huis. Licht gewond 
raakten een 54 jarige man uit Am-

stelveen en een 34 jarige Hoofddor-
per. Van laatstgenoemde is bloed 
afgenomen, omdat het vermoeden 
bestaat dat de Hoofddorper alcohol 
had gedronken. 
De passagiers van de man uit Am-
stelveen, een meisje van elf en zijn 
echtgenote, waren behoorlijk ge-
schrokken maar bleven ongedeerd. 
Beide auto’s zijn zwaar beschadigd 
weggesleept.

Twee gewonden na 
frontale aanrijding

Foto Ronald van Doorn.

Kudelstaart - Op woensdag 14 ja-
nuari vergadert de Dorpsraad in het 
dorpshuis van Kudelstaart. Er zul-
len weer de nodige belangrijke pun-
ten over het dorp de revue passeren. 
De nieuwbouw staat onder andere 
op de agenda, evenals de verplaat-
sing van al die mensen door en om 
het dorp, het wegennet en recrea-
tie. De vergadering is openbaar en 
iedere belangstellende is welkom. 
Ook de politiek en politie zijn aan-
wezig. Zonder suggesties vanuit de 
dorpsgemeenschap kan de dorps-
raad niet functioneren. 
En dat terwijl er genoeg items zijn 
die aandacht vragen, van verkeer tot 

het groen. Wie weet kan de Dorps-
raad helpen. De vergadering be-
gint om 20.00 uur en wordt vooraf-
gegaan door een inloop-half-uurtje 
voor vragen en/of suggesties van-
uit de gemeenschap van 19.30 tot 
20.00 uur. 
De Dorpsraad is overigens op zoek 
naar nieuwe, enthousiaste leden die 
zich willen inzetten voor Kudelstaart. 
Kom eens langs op één van de ver-
gaderingen of vraag informatie via  
dorpsraadkudelstaart@hotmail.
com. Bellen kan en mag naar voor-
zitter Robert Uytenbogaardt, tel. 06-
53153252 of secretaris Ria Boon, tel. 
0297-328169.

Vergadering Dorpsraad Kudelstaart 

Jaarwisseling rustig 
voor brandweer
Aalsmeer - Vanaf oudejaarsdag 
8.00 uur tot nieuwjaarsdag 8.00 uur 
heeft Brandweer Amsterdam-Am-
stelland ongeveer 350 meldingen 
verwerkt, ongeveer hetzelfde aan-
tal als tijdens de vorige jaarwisse-
ling. Maar in tegenstelling tot vo-
rig jaar ging het dit keer louter om 
kleine incidenten. Vooral brandende 
ondergrondse afvalcontainers vroe-
gen veel inzet. Verder waren er ver-
schillende straatbrandjes en andere 
kleine (woning-) branden.

Schaatsplezier in Aalsmeer
Aalsmeer - Schaatsliefhebbers 
en de jeugd kunnen eindelijk weer 
eens volop genieten van natuurijs. 
Vorige week werden de eerste stap-
pen op het ijs gezet en de eerste 
baantjes gereden op slootjes en on-
der andere de natuurijsbaan in Rij-
senhout. Zondag leek het uit met de 
schaatspret, het regende, maar ko-
ning Winter zette door. De vries trok 
opnieuw aan en hoe. 
Uiteraard kan momenteel op heel 
veel sloten geschaatst worden, 
maar publiek is ook onder ande-
re van harte welkom op de ijsbaan 
in Kudelstaart bij VZOD, op de Ui-
terweg bij Topsvoort en op de door 
de brandweer en de bewoners ge-
creëerde ijsbaan in Nieuw-Oostein-

de. Met foto’s een impressie van het 
schaatsplezier in Aalsmeer. 

Reddingssleeën
Blijf overigens alert en neem geen 
onnodige risico´s, door het ijs zak-
ken is gevaarlijk en heel koud! Goed 
om te weten is het in ieder geval dat 
ijsclub Uiterweg twee oranje red-
dingssleeën heeft aangeschaft. 

De een staat klaar om mensen en 
dieren te redden bij de ijsbaan aan 
de Uiterweg 189 en de ander staat 
opgesteld op een trailer (klaar om 
naar de actieplek te vertrekken) aan 
de Uiterweg 253 bij jachthaven Per-
soon. Bel bij ongelukken op het ijs 
ook altijd direct 112.IJszeilers trekken veel bekijks

Aalsmeer - Voor het eerst sinds ve-
le jaren waren afgelopen dinsdag 6 
januari ijszeilers actief op de West-
einderplassen. In de loop van de 
ochtend kreeg de krant de eerste 
telefoontjes en vervolgens volgden 
over de mail prachtige foto’s van de 
ijszeilers in actie. Het is dan ook ze-

ker tien jaar geleden dat de Poel be-
dekt was met best een dikke laag ijs. 
In de loop van de dag nam het aan-
tal ijszeilers toe en genoten de he-
ren en dames onder een warm zon-
netje van deze sport die ze, in ieder 
geval in Nederland, niet vaak kun-
nen beoefenen. 

Atalanta Baan in gebruik!
Aalsmeer - Met behulp van diver-
se partijen hebben de bewoners van 
de Atalantalaan in Nieuw-Oostein-
de een mini-schaatsbaan gemaakt 
op een nog braakliggend terrein in 
de buurt, waar in het voorjaar een 
speelplein gerealiseerd gaat wor-
den. De naam voor het ijsbaantje die 
meteen bij de bewoners opkwam is 
de Atalanta Baan.
Maandagavond 5 januari is zo’n 
15.000 liter water opgespoten door 
de Aalsmeerse brandweer, de reac-
ties van de toegesnelde buurtbewo-

ners waren allen zeer positief. “We 
hopen dat de schaatsbaan de on-
derlinge banden in de buurt goed 
doet, cq. versterkt”, aldus de initia-
tiefnemers, die uiteraard eerst toe-
stemming hebben gevraagd en ge-
kregen van ontwikkelaar OGA. Dins-
dag was de ijslaag zo’n 4 centime-
ter dik en woensdag kon geschaatst 
worden op een laag van zeker 10 
centimeter. Gistermiddag waren de 
basisscholen vrij en is volop geno-
ten van de ‘eigen ijsbaan’ door alle 
Oosteinde-buurtkinderen.

Aalsmeer - Vanaf vandaag heeft de 
IJsclub Uiterweg een eigen website. 
Hierop staat vooral zo veel mogelijk 
nieuws over de ijstoestand van de 
baan bij Topsvoort, of de ijsclub de 
verlichting aan heeft, de koek en zo-
pie-tent open is, etc.

Ook als evenementen als prikbur-
ren en toertochten worden georga-
niseerd is alle up-date informatie te 
vinden op de site. Met het mooie ijs 
van nu en het weekend in aantocht 
zeker even kijken op
www.ijsclubuiterweg.nl  

IJsclub Uiterweg is on-line!

Vanavond vanaf 19.00 uur inschrijven

Schaatsmarathon op de
ijsbaan van Kudelstaart
Kudelstaart - Tussen de 30 en 40 
deelnemers worden verwacht voor 
de schaatsmarathon die vanavond, 
donderdag 8 januari, wordt gereden 
in Kudelstaart. Op de gracht rond de 
skeelerbaan aan de Wim Kandreef 
gaat de marathon van start om 19.30 
uur. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur. 
De schaatsmarathon wordt gere-
den over 60 ronden, in totaal 30 km. 
VZOD heeft de organisatie in han-
den van dit evenement. Gestreden 
wordt om het kampioenschap van 
Aar en Amstel, de schaatsregio waar 
ook ‘Kudelstaart deel van uitmaakt. 

Mochten meer dan 40 deelnemers 
zich aanmelden, dan wordt gekozen 
voor twee verschillende klassen: se-
nioren en veteranen. 

De laatste schaatsmarathon in Ku-
delstaart was in de jaren zeventig 
op de Westeinderplassen. Dat de 
marathon nu op de gracht rond de 
skeelerbaan plaatsvindt, is voor het 
eerst. Het water is 45 cm diep en de 
ijsbaan is 10 meter breed. Uiteraard 
zijn toeschouwers van harte wel-
kom. Er zullen ook premies voor di-
verse prestaties worden uitgeloofd.

IJspret in 2008 nog (Oudjaarsdag) op het Zwanenmeer in Aalsmeer Oost.

Wie wint het scholenkampioenschap?

Schaatswedstrijden VZOD 
voor scholen Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen woens-
dagmiddag organiseerde ijsclub 
VZOD een schaatswedstrijd voor 
de basisscholen in Kudelstaart. 
Kinderen van de Antoniusschool, 
de Graankorrel en de OBS meld-
den zich  enthousiast bij de ijsbaan 
rondom de skeelerbaan aan de Wim 
Kan Dreef. De groepen 3 t/m 5 be-
gonnen om 2 uur met de wedstrijd 
en de oudere basisschoolkinderen 
konden vanaf 3 uur laten zien hoe 
hard ze konden schaatsen. De meis-
jes van groep 3 gingen per tweetal 
van start op een afstand van on-
geveer 40 meter. Helaas begon het 
toen te regenen, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Gelukkig liet 

een waterige zonnetje zich toch nog 
zien, wat vooral erg prettig was voor 
de ouders die hun kinderen stonden 
aan te moedigen. Het deed er bij de-
ze leuke sportieve activiteit niet echt 
toe wie als eerste over de streep 
kwam, al dachten sommige fanatie-
ke kinderen daar anders over. En bij 
de oudere kinderen werd het wed-
strijdelement natuurlijk wel wat gro-
ter. “Vooral bij de kleintjes wint vaak 
diegene die kan blijven staan,” zegt 
één van de organisatoren lachend. 
“Maar je ziet wel duidelijk verschil-
len, want uiteraard zijn de pupillen 
van VZOD vandaag wel een beetje 
in het voordeel”. 
Door Ilse Zethof

Foto Ria Resoort
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Nog enkele plaatsen vrij
Cursus yoga voor tieners 
op De Binding Zolder 
Kudelstaart - Op donderdag 15 ja-
nuari organiseert de Binding Zolder 
in samenwerking met yogadocente 
Ellen Nissen een cursus Yoga voor 
tieners. In november is een kennis-
makingsles gehouden om tieners 
kennis te laten maken met wat yo-
ga nou precies in inhoud. Na afloop 
van deze les hebben heel tieners 
zich al ingeschreven voor de cur-
sus. Op dit moment zijn er nog en-
kele plaatsen vrij bij de tien-week-
se cursus Yoga voor tieners. De cur-
sus is bedoeld voor tieners tot 14 
jaar en vindt donderdag 15 janua-
ri plaats van 19.00 tot 20.15 uur. Yo-

ga voor tieners helpt de cursisten op 
een speelse manier bewust te wor-
den van zichzelf, hun lichaam, hun 
emoties en hun omgeving met be-
hulp van technieken uit de yoga en 
andere disciplines zoals drama, mu-
ziek en (coöperatief)spel. Om je op 
te geven voor de cursus kun je con-
tact opnemen met Kim Verschueren 
van de Binding op dinsdag-, woens-
dag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 
en 17.00 uur op 0297–892091 of mai-
len naar kim@debinding.nl. De Bin-
ding zit in het SJOK gebouw en de 
ingang is aan de Haya van Some-
renstraat nummer 35a. Scholieren leveren topprestatie

Aalsmeer - 150 Scholieren hebben 
in de vijf weken voor de kerst hun 
vrije tijd besteed aan de actie Kinde-
ren voor Kinderen ook wel sinaas-
appelactie genoemd. Het was hun 
actie (alléén kinderen mochten si-
naasappels verkopen). Op twee lo-
caties, bij Intratuin Ter Aar en Gam-
ma bouwmarkt Aalsmeer, werden 
goede zaken gedaan. Er zijn liefst 

32.000 sinaasappels verkocht. De 
totale opbrengst van 11.000 euro 
was nog nooit was zo hoog. Het ge-
hele bedrag zal worden besteed aan 
het project Help een Kind. Zo zul-
len ook het komend jaar Roemeen-
se kinderen in pleeggezinnen lang-
durig liefdevol worden verzorgd. 
Voor meer informatie, zie de website 
www.helpeenroemeenskind.nl.

Brand in Rijsenhout?
Rijsenhout - Een oplettende inwo-
ner van Rijsenhout kreeg donder-
dagavond 18 december de schrik 
van zijn leven. Hij woont tegen-
over basisschool de Zevensprong 
en zag vanuit zijn huis hoge vlam-
men in één van de lokalen. De alerte 
inwoner belde meteen naar school 
en meldde wat hij had gezien. Maar 
wat bleek: De school is net voorzien 
van prachtige digitale schoolborden 

en zou die avond haar traditioneel 
kerstfeest vieren. Om dit feest wat 
luister bij te zetten had de juf van 
groep 7 in haar lokaal een digitaal 
haardvuur laten branden. En inder-
daad van buitenaf gezien leken de 
vlammen op het grote scherm net 
echt! Gelukkig bleek het dus loos 
alarm en konden de kinderen ge-
woon genieten van een heerlijk, 
door ouders verzorgd, kerstdiner.

Genieten van natuurijs bij 
De Blauwe Beugel
Rijsenhout - De afgelopen kerst-
vakantie is door de vorst een echte 
ouderwetse schaatsperiode gewor-
den voor veel mensen. Jong en oud 
kon vanaf maandag 29 december 
genieten van prachtig natuurijs op 
de landijsbaan van IJsclub de Blau-
we Beugel in Rijsenhout. 
Voor veel kinderen een eerste ken-
nismaking met ‘echt’ ijs en voor veel 
ouders eindelijk weer eens de mo-
gelijkheid om ook de ijzers onder te 
binden. 

In de afgelopen week hebben veel 
vrijwilligers van de ijsclub hard ge-
werkt om de ijsvloer goed te krijgen 
en te houden en, ook niet geheel 
onbelangrijk, het clubgebouw te 
bemannen zodat men van heerlijke 
koek en zopie kon genieten tijdens 
en na het schaatsen. Vanaf 10 uur ’s 
ochtends kon men al terecht op de 
baan en de lichten gingen meestal 
pas laat in de avond weer uit, waar-
na het nog gezellig after-skaten was 
in het clubgebouw.

Op de Binding Zolder
Activiteiten bedenken en 
bespreken tijdens ZO!
Kudelstaart - De activiteiten bij De 
Binding Zolder worden niet alleen 
bedacht door de beroepskracht en 
de stagiaires maar ook door de tie-
ners zelf. Afgelopen jaar zijn er weer 
veel nieuwe activiteiten bij gekomen 
of activiteiten verbeterd, dit op aan 
raden van de tieners zelf. De tieners 
konden bij de ZO, dit staat voor Zol-
der Overleg, hun ideeën kwijt. Wel-
ke activiteiten er zijn, hoe ze lopen, 
welke activiteiten ze missen, wat ze 
leuk vinden om te doen, welke din-
gen anders moeten en nieuwe idee-
en voor activiteiten. Uit deze over-
leggen kwamen leuke en bruikba-

re ideeën. Ook tijdens de activiteiten 
hoort men regelmatig leuke idee-
en. In het nieuwe jaar start weer een 
nieuw ZO. Alle tieners worden uit-
genodigd voor deze ZO. Hoe meer 
tieners hoe meer ideeën. Deze ZO 
vindt plaats op maandag 12 janua-
ri van 19.00 tot 20.30 uur op De Bin-
ding Zolder. Ben je tussen de 10 en 
14 jaar en lijkt het je leuk om mee 
te vergaderen? Dat kan! Stuur een 
mail naar kom@debinding.nl met 
je naam en je leeftijd De Zolder 
vind je in het SJOK gebouw in Ku-
delstaart, ingang Haya van Some-
renstraat 35A. 

Voor tieners op Binding Zolder
Aan de gang voor vogels 
tijdens de Crea-middag 
Kudelstaart - Woensdag 14 januari 
kunnen tieners zich creatief uitleven 
tijdens de Crea-middag op de Bin-
ding Zolder in de Haya van Some-
renstraat. Met tieners gaat de lei-
ding werken aan iets lekkers voor 
de vogels op een creatieve manier. 
De middag start om 14.00 en om 
16.00 uur gaat iedereen met zijn/
haar eigen gemaakte werkstuk naar 
huis. Ben jij creatief of heb je zin om 

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

Nog enkele plaatsen voor cursus 
Lekker leren koken voor 
tieners op Binding Zolder 
Kudelstaart - De Zolder organi-
seert vanaf dinsdag 20 januari weer 
een kookcursus voor tieners. 
Het afgelopen seizoen is er lekker 
gekookt op de Zolder in Kudelstaart 
en ook het komende voorjaar zul-
len er weer heerlijke gerechten wor-
den gemaakt. In 7 lessen komen 
verschillende wereldgerechten aan-
bod en wordt er van alles geleerd 
over voor- en hoofdgerechten, maar 
wordt er ook aandacht besteed aan 
tafeldekken en serveren. De laat-
ste les wordt er een diner voorbe-

reid voor vrienden en familie van de 
deelnemers. De kosten voor de cur-
sus is 40 euro. 
Lijkt jou het leuk en ben je tussen de 
10 en 15 jaar? Geef je dan snel op 
want vol is vol!  Opgeven kan  via de 
e-mail kim@debinding.nl mail dan 
je naam, adres, leeftijd en telefoon-
nummer of bel op dinsdag t/m vrij-
dag tussen 13.00 en 18.00 uur naar 
0297-892091. De cursus word geor-
ganiseerd op De Binding Zolder in 
Kudelstaart, in de Haya van Some-
renstraat 35.

Aalsmeer - Tijdens de workshop op de kinderkunstzolder afgelopen zaterdag 
maakte de 12 jarige Liselotte van Velzen deze prachtige pentekening van haar 
dorp Aalsmeer. Eerst kregen de deelnemers een rondleiding door het Oude 
Raadhuis waar de expositie ‘Een schilderachtig dorp’ was te bewonderen. Dat 
niet alleen ouderen het leuk vinden om oude taferelen uit Aalsmeer te zien, 
bleek uit de reacties van de jongens en meisjes. De meesten van hen herken-
den diverse gebouwen. Daarna gingen ze zelf aan de slag en hier kwamen he-
le mooie tekeningen (veelal met vliegtuigen) uit.

Aalsmeerse jeugd maakt 
ook Aalsmeerse kunst!

Kinderfilms in cinema
Amstelveen - Op zaterdag 10 janu-
ari draaien in cinema Amstelveen de 
jeugd- en familiefilms ‘Piet Piraat en 
het zwaard van zilvertand’ en ‘Ma-
dagascar: Escape 2 Africa’. Piet Pi-
raat wordt Nederlands gesproken 
en duurt 65 minuten. 
De voorstelling zaterdag begint om 
13.30 uur. Naar deze film kan ook op 
zondag om 11.30 uur en woensdag 
om 13.30 uur. Van Madagscar wordt 

de Nederlandse versie vertoond en 
deze film duurt precies anderhalf 
uur. Zaterdag is de film te zien van-
af 15.30 uur. 
Naar Madagascar kan ook op zon-
dag om 13.30 uur en woensdag om 
15.30 uur. 
De kassa van cinema Amstelveen 
is telefonisch bereikbaar via 020-
5475175. Online kaartjes reserveren 
kan via www.cinemaamstelveen.nl.

Frutsel en knutselmiddag voor 
jeugd bij Binding Boven
Aalsmeer - Elke tweede woens-
dag van de maand is het creamid-
dag bij de Binding Boven in de Zijd-
straat 53. Woensdag 14 januari staat 
figuurzagen op het programma. Al-
lerlei mooie vormen worden er uit-
gezaagd en beschilderd. 
De middag begint om 15.30 uur en 
eindigt om 17.30 uur. Er wordt een 

bijdrage gevraagd van 2,50 euro per 
persoon. Kinderen van de groepen 
3 tot en met 8 zijn welkom om mee 
te doen. 
Opgeven mag, maar dat hoeft niet. 
Er kunnen maximaal viijftien kinde-
ren meedoen. Voor meer informatie 
of opgave: www.debinding.nl of bel 
0297-326326.

Jeugdige Aalsmeerse pianist op tv
Faas Kaaijk steelt de show
Aalsmeer - Hij werd binnen gere-
den in een bootje en toonde totaal 
geen verlegenheid: Faas Kaaijk tij-
dens het nieuwjaarsconcert van het 
Nederlands Blazers Ensemble op te-
levisie. 
De zesjarige pianist uit Aalsmeer 
wist via voorwedstrijden en de hal-
ve finale door te dringen naar de fi-
nale met zijn zelf gecomponeerde 
stuk ‘de Draak’. Na de introductie 
nam Faas vastberaden plaats ach-

ter de piano en speelde zijn ‘Draak’. 
Vast en zeker dat menig kijker vol 
bewondering naar dit pas zesjarige 
talent heeft gekeken. Het optreden 
was kort maar krachtig en leverde 
Faas een daverend applaus op. Als 
een volleerd muzikant nam hij de 
ovatie met een buiging in ontvangst. 
Vast en zeker dat muzikaal Neder-
land in de toekomst meer gaat ho-
ren van deze Aalsmeerse pianist en 
componist! 

‘Papieren Dieren’ in het 
Amstelveens Poppentheater  
Amstelveen - Op zaterdagavond 
10 januari om 19.30 uur en zon-
dagmiddag 11 januari om 14.30 
uur brengt poppenspeler Koos Wie-
man zijn voorstelling ‘Papieren Die-
ren’ in het Amstelveens Poppenthe-
ater. De zaterdagavondversie is be-
doeld voor iedereen vanaf 7 jaar en 
op zondagmiddag heeft Koos zijn 
voorstelling aangepast aan de klei-
nere bezoekers vanaf 4 jaar. Micha-
el is een muis van papier die uit een 
affiche tot leven komt. Snel blijkt hij 
het buitenbeentje van de familie te 
zijn. Hij weigert als een angstmuis 
door het leven te gaan! Hij is niet 
voor niets genoemd naar een dra-

kendoder uit een boek. Hij wil mon-
sters zien! Hij gaat op reis door de 
lucht, onder de aarde en in het wa-
ter, op zoek naar het gevaar. Maar 
als hij een draak wil zien dan moet 
hij in de wereld van de boeken zien 
te komen. En het vuur trotseren. 
Bang zijn of niet bang zijn, dat is 
de vraag. Een verhaal over de moed 
van een kleine muis. Koos Wieman 
gebruikt verschillende technieken 
om zijn prachtige papieren dieren te 
manipuleren. Telefonisch reserveren 
kan op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 14.00 uur 
via 020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.
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Intertrend groeit en verhuist
Aalsmeer - InterTrend Pots, Plants 
and Trading in Aalsmeer heeft het 
verkoopteam versterkt met Jolijn 
van Lint (38). Van Lint werkte jaren-
lang in Italië en had onder meer in 
Prato een eigen winkel voor de ver-
koop van boeketten en bloemarran-
gementen. Bij Intertrend is zij sinds 
1 december verantwoordelijk voor 
de Frans en Italiaans sprekende lan-
den. Op 1 januari begint ook Bianca 
Wetter (35). Zij werkte onder meer 
bij een grote planten- en bloemen-
exporteur en een handelsbedrijf in 
zaad en bollen. In haar nieuwe func-
tie zal zij zich richten op Groot-Brit-
tannië, Ierland en Duitsland.

InterTrend is in meer dan twintig 
landen in Europa actief. Voor ge-
specialiseerde bloemisten en inte-
rieurbeplanting bedrijven wordt een 
compleet pakket planten voor bin-
nen en buiten aangeboden. Dat kan 
variëren van grond- en hydroplan-
ten tot mediterrane planten en plan-
tenbakken in alle mogelijke materi-
alen en kleuren om de leefomgeving 
te verfraaien.
Het snelgroeiende bedrijf is nu nog 
gevestigd aan de Aalsmeerderweg 
283a, maar hoopt in het voorjaar van 
2009 te verhuizen naar de Legmeer-
dijk 289 op nog geen 500 meter van 
de veiling.

PACA opent vestiging in 
ECA van FloraHolland
Aalsmeer - Paramedisch Advies-
Centrum Aalsmeer is gestart met 
een nieuwe vestiging in het ECA van 
FloraHolland Aalsmeer. Op feestelij-
ke wijze werd de opening verricht 
door de heer Van Limburg van Flo-
raHolland. In zijn speech stond hij 
stil bij de jarenlange samenwerking 
in het kader van gezondheidsma-
nagement. 
Het openen van deze vestiging is 
een logische vervolgstap hierop. 
PACA is  actief op de markt van ar-
beidsreïntegratie in de breedste zin 
van het woord . PACA levert een uit-
gebreid pakket aan diensten van ar-
beidsfysiotherapie, spreekuur, Pre-
ventief Medisch Onderzoek (PMO), 
arbeidsreïntegratie, psychologische 

begeleiding  tot werkplekonderzoek 
en -training. PACA heeft de Neder-
landse primeur van de dokter Wolff 
Back-check. 
Met deze test en trainingsappa-
ratuur, waarmee in Duitsland bij 
meer dan 1800 instellingen gewerkt 
wordt, kan de fysieke belastbaar-
heid van de rug en nek gemeten en 
getraind worden. 
Op deze manier kan zo inzichte-
lijk gemaakt worden waar de fysie-
ke problemen zitten en dus ook ge-
richt getraind worden. Zeker in de 
planten en bloemen sector is dit een 
welkome aanvulling bij het terug-
dringen van verzuim. PACA is te vin-
den binnen het ECA op de eerste 
verdieping 140.02, tel 0297-329606.

Data evenementen WVAC bekend
2009 Wordt gezellig jaar 
in Aalsmeer Centrum
Aalsmeer - Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum (WVAC) begint 
met veel enthousiasme het nieuwe 
jaar. 2009 Wordt namelijk wederom 
een sprankelend jaar in Aalsmeer 
Centrum met gezellige evenemen-
ten. De data van de door WVAC ge-
organiseerde evenementen zijn al 
bekend, onder voorbehoud van de 
te verkrijgen vergunningen van de 
gemeente. 
De eerste datum op de evenemen-
tenkalender 2009 van de WVAC is 
donderdag 16 april. Dan wordt voor 
de tweede keer het Aalsmeers Wan-
del Gangen Diner georganiseerd. 
Vorig jaar werd deze culinaire rou-
te langs zes horecagelegenheden in 
november gehouden. 
Dit jaar hebben de samenwerken-
de Aalsmeerse horeca en de WVAC 
het Aalsmeers Wandel Gangen Di-
ner naar voren gehaald op de kalen-
der. De muziek bij de culinaire rou-
te wordt bij de tweede editie ook an-
ders van opzet. 

Muziek in Aalsmeer
Op zaterdag 9 mei vindt de jaarlijk-
se Geraniumjaarmarkt plaats. Een 
must voor iedereen met groene vin-
gers en liefhebbers van braderieën. 
De Geraniumjaarmarkt is een sa-
menwerking tussen de KMTP, die 
de plantenmarkt op het Raadhuis-
plein organiseert, en Theo van der 
Hoek die met zijn bureau Natural 
Solutions en WVAC de braderie in 
de Zijdstraat organiseert. 
Zondag 21 juni organiseert WVAC 
in samenwerking met de HiBRA 
de tweede HiBRA-toerrit Aalsmeer 

Roest Niet. Na een toertocht met 
klassieke au
to’s en motoren door de regio, wor-
den de oldtimers in het dorp opge-
steld. Een week later staat een ech-
te Aalsmeerse traditie op de kalen-
der. Zaterdag 27 juni wordt namelijk 
weer de Aalsmeerse Bandjesavond 
in het centrum gehouden. Dit mu-
ziekfestival is in Aalsmeer al jaren 
een begrip. 
Muziekliefhebbers kunnen een 
maand later opnieuw hun hart op-
halen tijdens de Tropical Night op 
zaterdag 25 juli. 
Tijdens deze tropische avond wordt 
het dorp gehuld in een zomer-
se sfeer met palmbomen en vooral 
heerlijke zomerse muziek. 
Op zaterdag 22 augustus wordt in 
Aalsmeer Centrum ook nog een Zo-
merfestival georganiseerd met live-
muziek. 

Markten in het najaar
In het najaar zijn er verschillen-
de markten en braderieën gepland. 
Op 5 september vindt de jaarlijkse 
Aalsmeerse braderie plaats en la-
ter op 10 oktober is er een Boeken- 
en Curiosamarkt. Vrijdag 18 decem-
ber staat Aalsmeer Centrum in het 
teken van kerst tijdens de Decem-
bermarkt. 
Maar natuurlijk gaat daar eerst nog 
de intocht van Sinterklaas op zater-
dag 14 november aan vooraf. Het 
mag duidelijk zijn: 2009 wordt wat 
de winkeliersvereniging betreft een 
gezellig jaar in Aalsmeer Centrum! 
Kijk voor meer info op: www.
aalsmeercentrum.nl.

Foto: Kees van der Veer.

Speciaal voor leden Rabobank
Bijzonder concert in RK 
kerk St. Jan Geboorte
Kudelstaart - Op uitnodiging van 
Rabobank Regio Schiphol geno-
ten ruim 250 leden van deze bank 
woensdag 17 december van het 
jaarlijkse kerstconcert. Ook dit jaar 
waren, evenals voorgaande jaren, 
de beschikbare plaatsen in zeer 
korte tijd gevuld. Kantoordirecteur 
Nic Kors heette iedereen van har-
te welkom in de RK kerk St Jan Ge-
boorte. Dit jaar haalde de Rabobank 
een zeer bijzondere artiest naar Ne-
derland namelijk de  26-jarige Ame-
rikaans-Hongaarse pianist Zsolt Bo-
gnár. Zsolt begon zijn pianostudies 
op 9-jarige leeftijd en nam deel aan 
tal van nationale en internationale 
muziekfestivals. Hij won diverse eer-
ste prijzen en hij trad afgelopen zo-
mer op tijdens een acht weken du-
rend festival voor jonge talenten, het 
Piano Fest in The Hamptons (USA). 
Zsolt was zeer vereerd met de uit-
nodiging om tijdens drie exclusie-
ve concerten te komen spelen voor 
ruim 750 leden van Rabobank Re-
gio Schiphol. Met zijn uitzonderlij-
ke talent wist hij zijn publiek diep 
te raken.

Rabobank en leden
De Rabobank is de enige bank in 
Nederland waarvan men lid kan 
worden. Landelijk is de Rabobank 
de snelstgroeiende vereniging: ruim 
1,5 miljoen klanten hebben inmid-
dels gekozen voor het gratis lid-
maatschap. 
Naast invloed en zeggenschap krij-
gen leden exclusieve kortingen en 
aanbiedingen. Deze voordelen kun-
nen gelden voor Rabobankproduc-
ten, bijvoorbeeld de ziektekosten-
verzekering. 
Verder organiseert Rabobank Re-
gio Schiphol regelmatig lezingen en 
bijeenkomsten voor haar leden. Bo-
vendien ontvangen leden een aan-
tal keer per jaar het gratis ledenblad 
Dichterbij. Boordevol actuele infor-
matie over financiële ontwikkelin-
gen, aanbiedingen, landelijk én lo-
kaal nieuws. Wilt u meer weten 
over het lidmaatschap van de Ra-
bobank? 
Vraag er naar bij één van de advi-
seurs van Rabobank Regio Schip-
hol of kijk op www.regioschiphol.ra-
bobank.nl

Net geen jackpot van 25 
miljoen voor Club van 100
Aalsmeer - Oei, wat was het span-
nend! De Club van 100 van Ridder & 
Co speelde in de oudejaarloterij weer 
met 100 hele staatsloten. Meerdere 
keren zat de Club van 100 er bijna 
bij en had nog net geen jackpot ge-
wonnen. En dat bericht was aange-
komen ook! De oudejaarsloterij was 
daarom spannend als nooit tevoren! 
Met de hoge prijzen en de weten-
schap dat de Club van 100 afgelo-
pen november op één letter na al-
les goed had voor de jackpot, wa-
ren dit keer de verwachtingen zeer 
hoog gespannen. En ja hoor, het is 
weer gebeurd! Het nummer waar 

de Jackpot van 25 miljoen op viel 
was: HT 026098 en het lot wat de 
Club van 100 onder andere in be-
zit had was: HO 026098.  Tweehon-
derdvijftig duizend euro per inge-
schreven lot zou er gevangen wor-
den, maar helaas, één letter verschil. 
Er is maar één lot in Nederland dat 
het juiste nummer had. Toch maakt 
deze gebeurtenis heel duidelijk dat 
het ook voor Aalsmeer net zo bin-
nen handbereik ligt. Het betekent 
voor nu weer even volhouden, stug 
doorgaan, want eens moet het luk-
ken! Wie het laatst lacht, lacht tot 
slot het best!

Veel belangstelling was er voor een ritje in de arrenslee tijdens de zondagopen-
stelling van de winkels in de Ophelialaan.

Winkeliers Ophelialaan laten 
zaterdag weer van zich horen
Aalsmeer - Wat was het een druk-
ke en gezellige straat in de maand 
december, de Ophelialaan! De straat 
was gezellig aangekleed, met licht-
jes en met mooie brandende lan-
taarns op de stoepen. En er diver-
se leuke acties gehouden. Eerst was 
daar het bezoek van de Sint met zijn 
pietenorkest in de straat. Het succes 
was ongekend en de gezelligheid 
staat het winkelend publiek vast 
nog vers in het geheugen. Met de 
kerst was daar de mooie arrenslee 
en kerstman die het winkelend pu-
bliek trakteerden op gratis ritjes in 
de arrenslee en lekkere hapjes om 
warm bij te blijven… Op oudejaars-
dag werden leuke flesjes uitgereikt 
die heerlijk konden knallen als het 
nieuwe jaar moest worden ingeleid. 

De reacties hierop waren unaniem 
erg enthousiast! De winkeliers van 
de Ophelialaan hebben in 2008 dui-
delijk laten merken aan het winke-
lende publiek dat zij hen zeer waar-
deert! En zoals het oude jaar is afge-
sloten met al deze gezellige acties, 
zo gaat de Ophelialaan ook weer 
verder in 2009. Aanstaande zater-
dag 10 januari deelt weer een win-
kelier een blijk van waardering uit 
aan mensen die hun boodschappen 
komen doen in de Ophelialaan. Wat 
het cadeau is, kan nog niet worden 
verklapt, wel dat het een traktatie is 
waar men van houdt. Zorg dat u za-
terdag in de Ophelialaan komt win-
kelen en wie weet wordt u getrak-
teerd op een leuke verrassing na-
mens alle Opheliawinkeliers.

De Bloemenzegelwinkeliers 
trakteren op cadeaubonnen
Aalsmeer - In het nieuwe jaar star-
ten de bloemenzegelwinkeliers weer 
met 20 cadeaubonnen van 5 euro. 
De gelukkigen zijn deze maand:
G. Alberts, Sweelinckstraat 33; Co-
ra Bartels, Wilgenhof 60 in De Kwa-
kel; K. Bergkamp, Oosteinderweg 
260; Sanne de Boer, Anjerhof 73; G. 
Blom, Anne Frankstraat 18; Blom-
mestijn, Geraniumstraat 20; A. v. 
Herwijnen, Bennebroekerweg 71 in 
Rijsenhout; M. de Jong, Jasmijn-

straat 17; W.E.A. de Jong-Verhoeef, 
Scholekster 31 in Mijdrecht; E. Kru-
ger, Zwarteweg 38; Fam. v.d. Laan, 
Hortensialaan 79; G. Maarse-Boom-
houwer, Uiterweg 48; Daniëlle Olij, 
Brasemstraat 54; Znita Terreehorst, 
Aalsmeerderdijk 653; A. de Ridder, 
Kas 21; E. Röling, Kudelstaartseweg 
152; Martine van Rijn, Perronzijde 
16; J. Stokkel, Mad. Curiestraat 34; T. 
Tulp, Uiterweg 334 ws en mevrouw 
Zandvliet, Graaf Willemstraat 4.

Aantrekkelijke monturen 
sale bij Ed Kriek Optiek
Aalsmeer - De mooiste wereldmer-
ken zijn tot 15 februari bij Ed Kriek 
Optiek aan de Stationsweg tijdens 
de Monturen sale extra aantrekke-
lijk geprijsd. De speciaal door Ed 
Kriek Optiek met zorg op de interna-
tionale optiekmodebeurzen van Mi-
laan en Parijs geselecteerde mon-
turen, zijn nu door de wisseling van 
het modeseizoen 2008/2009 bereik-
baar voor iedereen. 
Zo worden bekende en exclusie-
ve merken als  Gucci, Chanel, Cal-
vin Klein, Versace, Emporio Arma-
ni, Diesel, Dolce & Gabbana, Pra-
da, Cartier en onder andere Ray-
Ban heel betaalbaar. De kortingen 
lopen op tot 75 procent, uiteraard 
met de zekerheid van een betrouw-

bare oogmeting, deskundig advies 
en perfect maatwerk voor brillen-
glazen. Ook aan extra bescherming 
voor brillenglazen is gedacht. Een 
HOYA Super Hi-Vision coating ga-
randeert superieure kraswerend-
heid, een extreem hoge antireflec-
tie en topkwaliteit als het gaat om 
het afstoten van water en vuil op het 
brillenglas. Super Hi-Vision is het 
resultaat van glasfabrikant HOYA’s 
lange traditie en zeer grote kennis 
op het gebied van coating techno-
logie. Een absolute aanrader voor 
wie lang plezier wil houden van zijn 
nieuwe brillenglazen.  De Monturen 
sale bij Ed Kriek Optiek aan de Sta-
tionsweg 2 in het centrum duurt tot 
15 februari.

FloraHolland woonplant 
van de maand: Dracaena
Aalsmeer - In de presentatieruim-
tes van FloraHolland Connect in 
Naaldwijk en Aalsmeer en bij de 
klokken van een aantal vestigingen 
is het actuele aanbod Dracaena te 
zien. De Dracaena, een tropische 
plant die de lege plek van de kerst-
boom goed kan opvullen, is Woon-
plant van de maand januari. Met ex-
tra aandacht voor de Woonplant van 
de maand wil FloraHolland haar in-
kopers attenderen op de promotie-
actie van Bloemenbureau Holland. 
Hiermee biedt de veilingorganisatie 
haar klanten de gelegenheid om tij-
dig aan de actie – gericht op de Ne-
derlandse consument - aan te ha-
ken. In 2008 werden zo’n 22 miljoen 
Dracaena’s via FloraHolland ver-
handeld. Dracaena, van het Griekse 
woord ‘drakaina’, betekent ‘vrouw-
tjesdraak’. De plant komt van oor-
sprong uit het westen van tropisch 
Afrika. Ze is opvallend door haar 
stam en bladstreepjes. Die kunnen 
uit meerdere kleuren bestaan, zoals 
wit, olijf- en mosgroen. Als kamer-
plant doet de Dracaena het onder 
vrijwel alle omstandigheden prima. 
Ze groeit goed door, is sterk en kan 
overal in huis neergezet worden, zo-
wel in de zon als  op donkere plaat-
sen. De Woonplant van de maand 

is een initiatief van Bloemenbureau 
Holland om het positieve imago van 
kamerplanten te ondersteunen en 
de vraag naar kamerplanten bij de 
consument te stimuleren. Voor de 
maand februari staat de Bladbego-
nia op de planning.

Nieuwe Renault Koleos voor 
Olympisch zeilkampioene
Aalsmeer - In de showroom van 
Nieuwendijk Aalsmeer mocht Lob-
ke Berkhout dinsdag 6 januari een 
splinternieuwe Renault Koleos in 
ontvangst nemen. Samen met Mar-
celien de Koning vormt Lobke al 
sinds 2001 een gouden duo in de 
zeilsport. 
Drie wereldtitels staan op hun naam 
en tijdens de Olympische Spelen 
in Beijing, afgelopen zomer, sleep-
te het team een zilveren medaille in 
de wacht. 

Sponsor Renault  beloonde de ‘Ne-
derlandse zeilkoninginnen’ met een 
gloednieuwe Koleos. Bij Renault 
Nieuwendijk, de dealer die alle au-
to’s verzorgt voor de medewerkers 
en  promotiedoeleinden van Renault 
Nederland, mocht Lobke haar ca-
deau uitpakken. 
“We wisten dat we Renault zouden 
blijven rijden, maar dat het een Ko-
leos zou worden wisten we niet. Het 
is echt een waanzinnig stoere auto!”, 
aldus haar enthousiaste reactie.

Feico Smit naar Bøg Madsen
Aalsmeer - De 44-jarige Feico Smit 
gaat Bøg Madsen B.V. in Aalsmeer 
leiden. Smit is sinds 1 januari als 
general manager verantwoorde-
lijk voor de verdere commercië-
le uitbouw van het im- en export-
bedrijf van kamer- en tuinplanten. 
Bøg Madsen in Aalsmeer is onder-
deel van een internationale onder-
neming, maar autonoom wat betreft 
de eigen bedrijfsvoering. Het bedrijf 
richt zich op Duitsland, de Scandi-
navische landen, Engeland en enke-
le Oost-Europese landen. De klan-
tengroep bestaat uit zowel groot-

handel als gespecialiseerde retail-
ers. Feico Smit volgde onder meer 
een opleiding aan het Henley Ma-
nagement College. Hij werkte eer-
der bij Flora Holland en in meerde-
re leidinggevende functies in Afri-
ka en Portugal. Voordat hij op 1 ja-
nuari bij Bøg Madsen aan de slag 
ging werkte Smit bij Waterdrinker in 
Aalsmeer waar kamer- en tuinplan-
ten aan groothandels, tuincentra en 
buitenlandse Cash & Carries wor-
den afgezet. Hij volgt Rob van Vliet 
op die Bøg Madsen deze maand 
heeft verlaten.
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Van de hak 
op de tak

Centrum
levendiger 

in 2009
Aalsmeer - De klok is op 1 janua-
ri 2009 één seconde extra bijgesteld. 
Dat moest omdat we anders achter-
lopen op de wereldtijd. Ik heb een 
vanuit Frankfurt ‘gestuurde’ keuken-
klok, dus zal het nu kloppen. Vori-
ge week donderdag was het nieuw-
jaarsdag en nu is het al een week 
nieuw jaar. Eigenlijk ben ik blij dat al 
die feestdagen nu voorbij zijn. Ik raak 
er een beetje van in de war. Wanneer 
moet de grijze vuilcontainer wel of 
niet aan de weg? Gaan de winkels 
eerder dicht? O ja... het is wel don-
derdag, maar toch zondag. Weet je, 
dat soort dingen bedoel ik.
De afgelopen week werd er volop op 
de bevroren kerkwetering in het dorp 
geschaatst. Toen het er donker werd, 
hadden aanwonenden de ijsbaan 
met bouwlampen verlicht. Nu daar 
weer mensen wonen, is het toch een 
stuk levendiger in het dorp. Je ver-
geet daardoor dat het daar jarenlang 
braak lag en het daar geen fraai ge-
zicht was. Nu, straks, nog wat meer 
groen in de straten, dan wordt het 
nog beter daar.
Binnenkort is de nieuwe brug op de 
Van Cleeffkade klaar. De brug zal bij-
dragen tot een gezelliger centrum. 
Met een kleine boot kun je dan van-
af de Kerkwetering op de Westein-
derplassen komen. De ooit zo lan-
ge kerkwetering is nu een korte vaart 
en loopt maar tot de Weteringstraat. 
We weten niet beter. Het is een aar-
dig idee dat je vanaf de poel naar, bij-
voorbeeld, de ‘Oude Veiling’ kunt va-
ren om daar aan te leggen. Vroeger 
legden daar op de kerkwetering, de 
schuiten met bloemen aan, de kwe-
kers brachten hun bloemen en plan-
ten naar de veiling. Er zullen nu wel 
maatregelen getroffen moeten wor-
den om daar met een boot te kunnen 
aanleggen. De bibliotheek is in het-
zelfde oude veilinggebouw gevestigd 
en waar je zou kunnen aanleggen is 
de parkeerplaats van de bieb.

De Marktstraat is eindelijk ook ‘net-
jes’ opgeknapt. Deze straat ziet er 
wat levendiger uit dan de parallel lo-
pende Seringenstraat. Dat komt ook 
doordat lang niet alle huizen hetzelf-
de zijn, al te beginnen met café Jop-
pe en de pizzeria op de hoek. In het 
voorjaar en de zomer is het levendig 
daar, omdat de Marktstraat nu zoda-
nig ingericht is dat er gezellige bui-
tenterrassen mogelijk zijn. Als uitein-
delijk de Weteringstraat weer opge-
knapt is, lijkt me dat een goede bij-
drage naar het centrum toe.
Het lijkt me dat het in het komend 
jaar beter vertoeven is in het dorp 
dan de jaren voorheen. Men moet 
nog wel even doorbijten doordat een 
aantal bouwwerkzaamheden nog 
een poos voort duurt. De bouw van 
de grote nieuwe A.H. super, alsme-
de de parkeergarage en de appar-
tementen lijken voortvarend te gaan. 
Eén en ander wordt nu zichtbaar. Ik 
blijf het jammer vinden dat de ko-
renmolen ‘De Leeuw’ vanaf bepaalde 
punten veel minder zichtbaar is. Dat 
is minder fraai. Het is erg belangrijk 
om, in het algemeen, de resterende 
dorpsgezichten te handhaven. Ook 
omdat er anders weinig fraaie uitkijk 
en ‘behoud van’ overblijft.
Ongemerkt (?) is er door veranderin-
gen, slopen en dempen, te veel teloor 
gegaan. Misschien is er meer oog 
gekomen voor behoud van waarden.

Natuurlijk heb ik laatst in deze krant 
de kerstboodschappen, of zijn het: 
nieuwjaarstoespraken, van de burge-
meester, het college en de fractie-
voorzitters, gelezen. Pure ‘free pu-
blicity’. Pure profilering ook. De eni-
ge die een duidelijke kritische noot 
had was, naar mijn immer beschei-
den mening, Vivian Boerma van de 
VVD. Er ontbraken overigens publi-
caties van wethouder Ronald Fran-
sen en fractievoorzitter Ulla Eurich, 
beiden van PACT. Hebben zij zich in 
diep stilzwijgen gehuld om de een of 
andere reden? Of vond PACT, net als 
ik, de vragen teveel voor de hand lig-
gend en ‘sturend’?
Weet je, ik ben nu al bang dat de 
fracties zich in het komend jaar 
al richting de verkiezingen in 2010 
gaan richten. Je hoeft niet bang te 
zijn, plaatsgenoten. Ik blijf ze, ook in 
2009, in de gaten houden.
                            Coq Scheltens

1,3 Miljoen extra 
voor Rietpluim
Kudelstaart - Burgemeester en 
wethouders stellen een bedrag van 
1.372.757,- euro beschikbaar voor de 
realisatie van scholencomplex ‘de 
Rietpluim’ in Kudelstaart. Het gaat 
om een aanvullend krediet, waar-
over de raad eerst nog positief moet 
beslissen. De bouw van de school is 
gestart in mei 2008. In het combi-
natiegebouw worden de Antonius-
school, de OBS Kudelstaart en een 
vestiging van kindercentrum Kin-
derhof ondergebracht. Na de zomer 
is het scholencomplex klaar.

Aalsmeer - Door en door posi-
tief, dat was de Nieuwjaarstoe-
spraak van burgemeester Pie-
ter Litjens maandagavond jl. 
Aalsmeer groeit en groeit, maar 
liefst naar 28.000 inwoners en 
wordt met meer mensen en be-
drijvigheid alleen maar mooier 
en completer, zo sprak Litjens. 
Lof en waardering waren er voor 
de SWOA, de brandweer en af-
deling Onderhoud. De gouden 
medailles van Mirjam de Ko-
ning, veel verenigingsactivitei-
ten en grote belangstelling voor 
kunst in de gemeente zorgden 
voor hoogtepunten. Om één ne-
gatief punt kon Litjens niet heen: 
de kredietcrisis.

“Zeggen dat het allemaal wel goed 
komt is net iets te gemakkelijk”, zei 
Pieter Litjens tijdens de toespraak 
op de Nieuwjaarsreceptie in het 
gemeentehuis. De financiële cri-
sis waait ook met een zuchtje over 
Aalsmeer en dat is in bepaalde sec-
toren al te merken. De tuinbouw-
sector had het al moeilijk met ho-
ge gasprijzen en sterke concurren-
tie van lage lonen landen. “Maar we 
laten het hoofd niet hangen en blij-
ven vertrouwen op een goede toe-
komst”, aldus de peptalk van de bur-

gemeester. Flora Holland verwacht 
tenminste een groei van 1%.

Blijven luisteren
Ook groeiende is het aantal inwo-
ners. “Een echte bevolkingsexplo-
sie”, noemde de burgemeester het 
zelfs. En dat komt door de aanwas 
van 1500 nieuwe Aalsmeerders, 
waardoor de teller nu op 28.012 
mensen staat. Maar Aalsmeer blijft 
een dorp, een dorp waar menigeen 
juist om die reden wil wonen. ‘Het 
dorpse’ blijft aantrekkelijk, maar het 
leven, wonen en werken moet na-
tuurlijk wel in goede banen geleid 
blijven worden. En daarom zijn er vi-
sies en plannen gemaakt voor di-
verse gebieden. “De uitwerking van 
de Aalsmeerse gebiedsvisie zal nog 
wat voeten in aarde hebben”, zei 
Pieter Litjens, “maar het is van groot 
belang dat de politiek naar de men-
sen blijft luisteren.” 
Vervelende zaken waren er helaas 
ook in 2008, zoals de branden bij de 
Pollepels en aan de Aalsmeerder-
weg. Voor ergernis zorgden de vuur-
werkongeregeldheden voor Oud & 
Nieuw nog in Kudelstaart.
In zijn positieve speech nam Litjens 
de ruimte om lof en waardering over 
te brengen aan Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer. Sinds 1 janu-

ari is de SWOA officieel gefuseerd 
met welzijnsorganisatie VITA. Daar-
voor droeg de SWOA 25 jaar zorg 
voor ouderenwelzijn in de gemeen-
te. Ook de brandweer kreeg met een 
fusie te maken. Het was het eerste 
jaar van korps Aalsmeer onder de 
regio Amsterdam-Amstelland. “Het 
korps heeft zich flexibel en coöpera-
tief getoond en de betrokkenheid bij 
de Aalsmeerse samenleving is ge-
bleven!” 
De medewerkers van Beheer, Toe-
zicht en Onderhoud kregen een 
pluim vanwege hun constructieve 
en positieve opstelling jegens de 
verzelfstandiging. BTO wordt na-
melijk bij de Meerlanden onderge-
bracht. Niet voor iedereen een ge-
wenste ontwikkeling, maar de BTO-
medewerkers zetten de schouders 
eronder. Fusies... Litjens haalde 
ook de band met Uithoorn aan. Hij 
zei er het volgende over: “De stap 
naar samenwerking is gezet. Dit is 
echter geen eindbeeld. Het zal no-
dig zijn dat de gemeenteraden van 
Aalsmeer en Uithoorn zich in de 
loop van dit jaar uitspreken over de 
richting en toekomst van de samen-
werking. En daarbij moeten alle mo-
gelijkheden onderzocht durven wor-
den.”
Door: Joke van der Zee.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Litjens

Deur naar fusie gemeente 
Uithoorn verder open 

                                                                                                         Luisterend naar burgemeester Pieter Litjens.

Aalsmeer - Het eerste beraad en 
de raadsvergadering in het nieuwe 
jaar vinden vanavond, donderdag 
8 januari, plaats in het gemeente-
huis. De bijeenkomst is in de raad-
zaal van het gemeentehuis, begint 
om 20.00 uur en is openbaar. Het 
beraad staat onder voorzitterschap 
van de fractievoorzitter van de VVD, 

Vivianne Boerma-Smit. Hamerstuk 
is de herziening in de Welstandsno-
ta Aalsmeer. Behandelstukken zijn 
vervolgens de jaarrekening van de 
AM Groep, gewijzigd vaststellen be-
stemmingsplan Noordvork, vrijstel-
ling verlenen voor vergroten van een 
showroom en werkplaats met kan-
toorruimte aan de Herenweg 100 en 

Noordvork en verkeer rond Mikado
Vanavond beraad en raad

Ondernemers Ophelialaan 
ergeren zich aan hangjongeren
Aalsmeer - De laatste maanden 
zorgen jongeren voor veel overlast 
in de Ophelialaan en hier ergeren 
de ondernemers zich behoorlijk aan. 
De groepen staan voor de C1000, 
maar ook op de kopse kant van de 
parkeervakken in het midden van de 
straat. “Ze drinken alcohol en blo-
wen, vernielen, maken rotzooi en 
gedragen zich asociaal door harde 
muziek op de scooters te draaien of 
breeduit in de weg te gaan staan”, 

aldus het bestuur in de nieuwsbrief. 
De politie is op aandringen van de 
ondernemers al een paar keer uit-
gerukt om te praten met de jonge-
ren en indien ze overlast veroorza-
ken weg te sturen. Het heeft nog 
niet veel effect gehad, maar de on-
dernemers zijn vooralsnog niet van 
plan zich er bij neer te leggen. “Blijf 
de politie wel waarschuwen, want 
deze jongeren maken het ons moei-
lijker onze boterham te verdienen 

en dat kunnen we  niet laten ge-
beuren”, luidt het advies van het 
bestuur naar alle ondernemers in 
de Ophelialaan. Het bestuur waar-
schuwt in haar nieuwsbrief verder 
over het toegenomen aantal gewa-
pende overvallen op winkels. De po-
litie surveilleert extra in alle winkel-
gebieden, maar het bestuur raadt 
alle ondernemers aan alert te blij-
ven. “Meld verdachte situaties direct 
aan de politie.”

Aalsmeer - Stel, je bent twintig jaar 
en wilt zelfstandig gaan wonen maar 
je hebt vanwege je handicap bege-
leiding nodig. Waar vind je dan een 
huis? Iedereen wil toch een plek om 
lekker te wonen. Voor mensen met 
een handicap is die plek vaak lastig 
te vinden. In Aalsmeer en omgeving 
heeft Ons Tweede Thuis veel wo-
ningen en werkplekken voor men-
sen met een handicap. Maar zo-
veel mensen zoveel zinnen, en zo-
veel handicaps zoveel verschillen-
de vragen om begeleiding. Kortom, 
de ene woonvoorziening is de an-
dere niet. In de wijk Nieuw Oostein-
de is een heel nieuwe voorziening 
gerealiseerd. In de Koningsstraat 
zijn achttien appartementen en een 
ontmoetingsruimte gebouwd. De-
ze nieuwe voorziening opent aan-
staande zaterdag 10 januari haar 
deuren voor buurtgenoten en ande-
re belangstellenden. Het open huis 
is van 13.30 tot 15.30 uur. U kunt het 
pand bezichtigen, medewerkers en 
bewoners ontmoeten en genieten 
van een hapje en een drankje. 
 
Jongvolwassenen
De voorziening in de Koningsstraat 
is bedoeld voor jongvolwassenen 
met een lichte verstandelijke han-
dicap. Een aantal van hen heeft 
ook een lichte ‘stoornis in het autis-
mespectrum’ zoals dat officieel heet. 
Het is voor deze mensen moeilijk om 
verbanden te zien. Zij zien veel de-

tails en niet het geheel. Situaties zijn 
daardoor soms onduidelijk en on-
overzichtelijk. Onverwachte gebeur-
tenissen zijn bedreigend. Structuur 
en een vaste volgorde zijn daarom 
heel belangrijk. Het is lastig als je si-
tuaties moeilijk kunt overzien. Daar-
om hebben cliënten behoefte aan 
begeleiding, die de wereld voor hen 
uitlegt, die hen helpt om zich in de 
maatschappij te bewegen. 

Zelfstandig, maar gezellig 
In de Koningstraat staan apparte-
menten maar ook een groepsruimte. 
Cliënten kunnen daar eten, zij kun-
nen samen koken. Er zullen avon-
den georganiseerd worden met ac-
tiviteiten als film kijken, voetballen 
en spelletjes. Zo hebben cliënten de 
zelfstandigheid van een eigen ap-
partement en de gezelligheid van 
een groep. Overdag hebben alle cli-
enten hun bezigheden. Sommigen 
werken bij een kwekerij of super-
markt, anderen werken op een dag-
centrum van Ons Tweede Thuis of 
op de sociale werkplaats. 
Ons Tweede Thuis heeft als motto 
‘gewoon waar mogelijk en speci-
aal waar nodig’. De nieuwe Koning-
straat laat dat mooi zien: een ge-
woon appartement met een eigen 
voordeur maar wel met begeleiding 
waar nodig en in een gewone ge-
zellige buurt. Meer weten? Kijk op 
www.onstweedethuis.nl voor infor-
matie.

Zaterdag open huis in Koningsstraat

Opening appartementen 
Ons Tweede Thuis in Oost

Aalsmeer - Op vrijdag 16 januari 
wordt de traditionele nieuwjaarsbij-
eenkomst van VVD Aalsmeer gehou-
den. Speciale gast deze avond is Ger 
de Jong, directeur Afvalverwerking 
van De Meerlanden. Hij bespreekt 
de samenwerking in 2009 tussen de 

gemeente Aalsmeer en de Meerlan-
den. De bijeenkomst wordt gehou-
den in café restaurant de Oude Vei-
ling in de Marktstraat en start om 
20.00 uur. Bestuursvoorzitter Teun 
Treur opent de bijeenkomst en blikt 
kort terug op het afgelopen jaar en 

Nieuwjaarsbijeenkomst VVD
Aalsmeer - Het bestuur van het 
CDA Aalsmeer nodigt u uit voor de 
nieuwjaarsreceptie die dit jaar wordt 
gehouden op vrijdag 9 januari van-
af 20.00 uur in de kerkzaal van de 
Oud Katholieke kerk aan de Oost-
einderweg 394. In zijn streven om 
variatie aan te brengen in de nieuw-
jaarsrecepties heeft het bestuur dit 
jaar gekozen voor een inhoudelijk 
thema waarbij de aanwezigen zich 
gaan verdiepen in een wellicht wat 
minder bekende Aalsmeerse ge-
loofsgemeenschap en in wat min-
der bekende muziekinstrumenten. 
Na de ontvangst wordt een kor-
te lezing gegeven over de geschie-
denis van de Oud Katholieke kerk 
door can. J. Spaans, Deken van het 
Metropolitaan Kapittel van Utrecht. 
Rond 21.15 uur volgt een kort orgel-
recital op verschillende instrumen-
ten, waaronder het harmonium door 

Bart Klijnsmit, organist van de Oud 
Katholieke kerk. De heer Klijnsmit 
bespeelt in elk geval een Mustel uit 
1897. De Mustel wordt wel de Stra-
divarius onder de harmoniums ge-
noemd. Overigens heeft Deken J. 
Spaans, die de pastorie bewoont, 
een indrukwekkende verzameling 
van tientallen harmoniums, dus het 
is goed mogelijk dat de receptie-be-
zoekers nog een paar andere instru-
menten zullen kunnen beluisteren. 
Ook zal de heer Klijnsmit het kerk-
orgel bespelen van de Oud Katho-
lieke kerk. Dit pas gerestaureerde 
orgel is gebouwd door Knipscheer 
(net als het orgel van de dorpskerk), 
maar is van oudere datum. U luistert 
dus naar de oudste orgelpijpen van 
Aalsmeer. 
Om 22.00 uur tot slot is het tijd om 
met elkaar het glas te heffen op 
2009!

Aandacht voor muziekinstrumenten

Receptie CDA Aalsmeer 
in Oud-Katholieke kerk

Aalsmeer - Niet tijdens de viering 
van oud en nieuw, maar juist de dag 
er voor zijn behoorlijk veel vernielin-
gen gepleegd her en der in de ge-
meente. Zo zijn op diverse plaatsen 
spiegels van auto’s afgebroken, is 
vuurwerk door brievenbussen ge-
gooid en zijn met vuurwerk een te-
lefooncel en een bushokje opge-
blazen. Ook hebben nog onbeken-
den geprobeerd de kerstboom op 
het Raadhuisplein in brand te ste-
ken. De politie kreeg vanaf het mo-
ment dat het vuurwerk uit de win-
kels mocht, behoorlijk veel tele-
foontjes van inwoners over over-
last door harde knallen. Er zijn zeker 
twintig bekeuringen uitgeschreven 
voor onder andere het afsteken van 
vuurwerk nabij molen De Leeuw en 
er is een hoeveelheid illegaal vuur-
werk in beslag genomen. Over het 

verloop van de oud en nieuw viering 
zijn de gemeente en de politie niet 
ontevreden. 
Het inzetten van busjes om jonge-
ren naar de verschillende uitgaans-
gelegenheden te brengen, blijkt een 
goede zet. Deze samenwerking tus-
sen de N201, Bon Ami, jeugdwerk 
Cardanus en de politie en de ge-
meente gaat zo goed als zeker vol-
gend jaar een vervolg krijgen. Met 
jongeren, die vorig jaar veel over-
last hadden veroorzaakt, hebben 
de politie en de gemeente gesprek-
ken gevoerd in bijzijn van hun ou-
ders en ook dit lijkt een bijdrage ge-
leverd te hebben aan een rustiger 
verloop van oud en nieuw ten op-
zichte van andere jaren. Wie trou-
wens daders van vernielingen heeft 
gezien, kan dit nog melden bij de 
politie via 0900-8844.

Veel vernielingen oudejaarsdag

AB Nieuwjaars- 
ontmoeting
Aalsmeer - Aalsmeerse Belangen 
(AB) heeft morgenavond, vrijdag 9 
januari, haar nieuwjaarsontmoeting. 
Van 20.00 tot 22.00 uur zijn leden, 
maar ook niet-leden van AB, van 
harte welkom om elkaar op een ge-
zellige, informele, wijze te ontmoe-
ten met een hapje en drankje in ca-
fé-restaurant De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19. Voor nieuwe inwo-

                            De kerstboom op het Raadhuisplein ging in vlammen op...

de verkeerssituatie rondom brede 
school De Mikado in de Catharina 
Amalialaan komt aan de orde. Het 
beraad wordt besloten met de rond-
vraag. Na een korte pauze nemen 
burgemeester, wethouders en de 
raadsleden weer plaats in de raad-
zaal en wordt aangevangen met de 
raadsvergadering. Deze staat onder 
voorzitterschap van burgemeester 
Pieter Litjens. Op de agenda staat 
een brief inzake het woonbotenbe-
leid in Aalsmeer. De sluiting is ge-
pland rond 22.05 uur.

Fietser rijdt 
tegen truck
Aalsmeer - Op woensdag 31 de-
cember is een 17-jarige fietser uit 
Aalsmeer door nog onbekende oor-
zaak op de Uiterweg tegen een 
vrachtwagen gereden. Om 12.30 
uur vond deze eenzijdige aanrij-
ding plaats. Twee ambulances zijn 
ter plaatse geweest. De jongeman is 
met nekklachten overgebracht naar 
het Spaarne ziekenhuis.

kijkt vooruit naar het komende jaar. 
Uiteraard is er tijdens de avond ge-
legenheid tot vragen stellen over de 
onderwerpen die sproken worden. 
De bijeenkomst wordt afgesloten 
met een informele borrel. 

De bijeenkomst is zowel voor leden 
als niet-leden bedoeld, iedereen is 
van harte welkom.

ners van Aalsmeer en Kudelstaart is 
het mogelijk om op ongedwongen 
wijze kennis te maken met de plaat-
selijke politieke partij.

Bestelbus gestolen
Aalsmeer - Rond 01.30 uur op 
dinsdag 6 januari is een bestel-
bus gestolen vanaf een bedrijfster-
rein aan het Schinkeldijkje. Het gaat 
om een zwarte Renault Master met 
kenteken 65-VJF-2. 
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2009 Wordt jaar van Moed
Streek - De filosoof Epictetus deel-
de 2000 jaren geleden al een wijs-
heid met zijn leerlingen die nu meer 
dan ooit van toepassing is: “Ieder-
een zei dat het niet ging en toen 
kwam er iemand binnen die dat niet 
wist en die deed het”. Het verplaat-
sen van een klein steentje in water 
kan een compleet andere stroming 
veroorzaken. Bekende personen als 
Nelson Mandela, Bobby Kennedy, 
Martin Luther King jr, Michael Gor-
batsjov, Muhammad Ali en Gandhi 
hebben allen vanuit hun eigen vi-
sie en betrokkenheid een steentje 
gegooid. Maar ook minder bekende 
mensen zoals Rosa Parks die in 1955 
niet opstond voor haar zitplaats in 
de bus voor een blanke man. Miep 
Gies die tijdens de tweede wereld-
oorlog de familie Frank in Amster-
dam ondersteunde of de Tankman 
op het Plein van de Hemelse Vre-
de van Beijing in 1989. Hier is moed 
voor nodig. 
Moed is nodig om je eigen woon, 
werk en leefomgeving op een posi-
tieve manier te verbeteren. 
Moed is nodig om initiatief te ne-
men. Nu de kredietcrisis ook in Ne-
derland haar intrede doet zijn on-
wenselijke veranderingen op komst. 
Het uitblijven van salarissen en zich 
uitgesloten voelen van het arbeids-
proces zijn enkele voorbeelden hier-
van. Dit alles brengt onrust. Het is 
van groots belang dat 
de overheid, gemeenten, het be-
drijfsleven en het MKB nu initi-
atieven blijven nemen en investe-
ren in maatschappelijke stichtingen 
en betrokken organisaties. Agres-
sie zit in de mens. Een opvolging 

kan verbaal, psychisch en fysiek ge-
weld zijn. De vraag is nu of ieder-
een sterk genoeg is om dit te onder-
drukken. De geschiedenis geeft aan 
dat een recessie mede bijdraagt aan 
een stijging van onveiligheidsge-
voelens, agressie en geweld. In Ne-
derland wordt men door media da-
gelijks geconfronteerd met uitingen 
van agressievormen, gewelddelic-
ten en incidenten. Soms héél dicht-
bij. Moed is nodig om dit met elkaar 
te keren. Moed staat voor het ver-
mogen om, ondanks alle angsten en 
onzekerheden, toch te doen wat no-
dig is. De Landelijke Stichting Tegen 
Zinloos Geweld staat synoniem voor 
Moed. Sinds 1997 heeft de stich-
ting met uiteenlopende initiatieven 
mede geïnvesteerd om pestgedrag, 
agressie en geweld meer bespreek-
baar te maken en om tegen te gaan. 
Dit o.a. met succesvolle bewustwor-
ding en voorlichtingsprojecten op 
basis en middelbare scholen. Maar 
ook acties in woonwijken en buur-
ten, het begeleiden van activiteiten 
voor sportverenigingen en het be-
wust lanceren van het lieveheers-
beestje als symbool. 
Een gegeven is dat het lieveheers-
beestje afhankelijk is van tonende 
betrokkenheid, donaties en structu-
rele financiële bijdragen. Om projec-
ten voor de komende jaren actief te 
houden vraagt het lieveheersbeestje 
uw financiële ondersteuning. Niets 
moet, maar hebt u sympathie voor 
het lieveheersbeestje en haar doel-
stellingen en u ziet uw glas ook half 
vol? 2009 wordt een jaar van Moed. 
Voor aanvullende informatie zie de 
website: www.zinloosgeweld.nl.

Goede voornemen minister Rouvoet:
2009 In teken van campagne 
aanpak kindermishandeling
Streek - Uit onderzoek blijkt dat 
jaarlijks meer dan 100.000 kinde-
ren slachtoffer zijn van mishande-
ling. Dat zijn 100.000 kinderen te-
veel. Van deze slachtoffertjes komt 
nog niet de helft bij de hulpverle-
nende instanties terecht. Dat is on-
acceptabel. Minister Rouvoet van 
het programmaministerie voor 
Jeugd en Gezin spreekt letterlijk zijn 
goede voornemen uit in een lande-
lijke radiospot om kindermishande-
ling aan te pakken. Dit voorjaar start 
de nieuwe ‘Campagne Aanpak Kin-
dermishandeling’. De minister roept 
daarin alle Nederlanders op om sa-
men met hem extra aandacht te ge-
ven aan Kindermishandeling. De-
ze radiospot is vanaf vrijdag 19 de-
cember a.s. te downloaden via www.
combat.nl/radiospotkindermishan-
deling  en wordt op landelijke zen-
ders uitgezonden op 29, 30 en 31 
december. Het bestrijden van kin-
dermishandeling is voor Jeugd en 
Gezin en daarmee minister Rouvoet 
een erg belangrijk thema. Het be-
strijden houdt in: het voorkomen dat 
ouders hun kinderen (gaan) mis-
handelen, maar ook het signaleren 
van gevallen van kindermishande-
ling, het stoppen van de mishande-
ling en het beperken van de scha-
delijke gevolgen van de mishande-
ling. Samengevat is dit: voorkomen, 
signaleren, stoppen en beperken. 
De meeste meldingen van kinder-
mishandeling worden nu nog ge-
daan door mensen die beroepsma-
tig met de kinderen te maken heb-
ben. Jeugd en Gezin is echter van 
mening dat het tegengaan van kin-
dermishandeling niet een zaak is 

van professionals alleen, maar dat 
het tevens alertheid vergt van de sa-
menleving als geheel. Wat mishan-
delde kinderen hoe dan ook nodig 
hebben, zijn volwassenen in hun 
omgeving die oog hebben voor hun 
angst en ontberingen. Volwassenen 
die zich om hen bekommeren en die 
daar iets mee doen. Bijvoorbeeld 
door hun zorgen te delen met an-
deren uit de omgeving van het kind 
of door het uitspreken van die zorg 
richting de ouders. In die zin dragen 
alle burgers medeverantwoordelijk-
heid voor het welzijn van de kin-
deren in onze maatschappij. Daar-
om start in het voorjaar van 2009 
de campagne kindermishandeling 
die zich op de ‘omstanders’ richt. Op 
vrienden en bekenden, op buren, op 
ouders van kinderen in de klas, op 
familie. Kortom, op iedereen die zich 
beweegt in de omgeving van het 
desbetreffende kind. Deze groep 
mensen weet nu niet goed hoe te 
handelen. Bij hen leven twijfels, on-
zekerheden en angst. Waar kunnen 
ze advies inwinnen? Waar kunnen 
ze met hun twijfels terecht? Moe-
ten ze melding maken van hun ver-
moeden? Wat gebeurt er dan pre-
cies? De nieuwe ´campagne aanpak 
kindermishandeling´ geeft een ant-
woord op deze vragen en vergroot 
de alertheid op de signalen van kin-
dermishandeling.De campagne gaat 
minimaal twee jaar lopen en is lan-
delijk met een sterk regionaal en lo-
kaal karakter. Er wordt onder andere 
gebruik gemaakt van TV, radio, print 
en internet. In januari 2009 maakt 
de minister het programma van de 
campagne verder bekend. 

Rampenplan, hoe werkt dat eigenlijk?
Vanmiddag, zondag 20 december, 
bemerkten wij omstreeks 15.00 uur 
een geweldige rookpluim in het 
Westen, komende uit de omgeving 
Middenweg/Aalsmeerderweg.
Via de Middenweg kon ik op de fiets 
ongehinderd de rookpluim lokalise-
ren om te constateren, dat er aan 
de Aalsmeerweg een flinke brand 
woedde.
Nadat mijn nieuwsgierigheid be-
vredigd was, ben ik weer via de 
Aalsmeerderweg naar huis gefietst 
en buiten aan een klusje begonnen. 
Het viel mij op dat vanaf deze zijde 
( de Machineweg) de weg potdicht 
was afgesloten, ook voor fietsers.
Plotseling loeide de alarmsirene en 
gezien de enorme rookontwikkeling 
begreep ik, dat er sprake zou kun-
nen zijn van giftige rook. Dat moest 
dan wel heel gevaarlijk zijn, want dit 
was de eerste keer in mijn leven dat 
ik deze sirene hoorde afgaan buiten 
de normale testen op maandagmor-
gen. Omdat wij ver buiten de rook-
zone zaten heb ik mijn klusje afge-
maakt en ben een half uurtje later 
naar binnen gegaan om de ramen 
te sluiten.

Vervolgens de rampenzender, Ra-
dio Aalsmeer, aangezet en…. vrolij-
ke muziek en nog eens muziek. Pas 
om 17.00 uur, bij de nieuwsuitzen-
ding werd gewag gemaakt van een 
brand en de gevaren van de rook-
ontwikkeling. Voor verder nieuws 
werd geadviseerd de volgende dag 
(?) de kranten maar te lezen.
Inmiddels was er ook een helicopter 
in de lucht gekomen, welke boven 
de brandhaard cirkelde. Waar zou 
dat op duiden? Zou de rookwaar-
schuwing nog gelden? Konden de 
ramen weer open? Of was het juist 
erger geworden?
Helaas, de rampenzender zweeg in 
alle talen. Zelfs geen extra bulletins 
voor alle Poolse gasten, welke ze-
ker ook in de bedreigde regio zul-
len wonen.
Moraal van dit verhaal: wanneer 
neemt de Overheid nu eens haar 
eigen aanbevelingen serieus? Is er 
wel een rampenplan en door wie 
wordt dat dan tijdens een ramp ge-
coördineerd?

Wim N. v/d Merbel, 
Hornweg 166, Aalsmeer

ingezonden

Dit vind ik van Kudelstaart
Kudelstaart - Afgelopen november 
werd via de krant een oproep ge-
daan foto’s in te sturen voor het pro-
ject ‘dit vind ik’.  Dit project is een 
initiatief van beeldend kunstenaar 
Femke Kempkes en fotografe Monic 
Persoon en ontstaan na een exposi-
tie van Monic in het Fysiotherapeu-
tisch Instituut aan de Kudelstaartse-
weg, naast de kerk in Kudelstaart. 
Inwoners werden opgeroepen foto’s 
in te sturen met als onderwerp de 
mooiste en/of juist de lelijkste plek 
in Kudelstaart. Inmiddels beginnen 
de panelen aardig vol te raken in de 

praktijk en is er regelmatig discussie 
of het gefotografeerde nu juist mooi 
of lelijk is. Wil je ook jouw visie to-
nen? Je kan nog foto’s insturen naar 
ditvindik@live.nl tot 1 februari. Kijk 
eens vanuit die gedachte rond in 
Kudelstaart en je zal veel verrassen-
de onderwerpen tegenkomen. Ter 
inspiratie of uit belangstelling kan je 
een kijkje gaan nemen in de praktijk 
aan de Kudelstaartseweg. De ten-
toonstelling is op werkdagen door 
iedereen te bezoeken van 8.00 tot 
18. 00 uur en op dinsdag en donder-
dag van 8. 00 tot 20.00 uur.

Huisje met graffiti. Foto Margriet Zwarthoed.

Galerij in flat. Foto Mladen Cicek.

Derde druk boek ‘Grote 
verhalen’ alsnog mogelijk
Aalsmeer - De tweede druk van 
het succesvolle boek ‘Grote verha-
len’ was al snel, opnieuw, uitver-
kocht. Omdat er desondanks nog 
veel vraag naar het boek is, zou het 
mogelijk zijn om een beperkte der-
de druk te realiseren. Als lezers op 
korte termijn de kans willen heb-
ben op dit unieke boek dient men 
snel te reageren. Dat wil zeggen: tot 
en met volgende week vrijdag 16 ja-
nuari is het nog één keer mogelijk 
om het boek te reserveren. Men kan 
zich inschrijven via mail, telefoon 
of schriftelijk. Er worden geen ex-
tra boeken gedrukt dan er gereser-
veerd zijn, ‘Grote verhalen’ zal niet 

meer verkrijgbaar zijn in de winkel. 
Het boek is erg succesvol gebleken. 
Voor Aalsmeerders en Kudelstaar-
ters is het een bijzonder boek om 
te bezitten. Door de inzet en mede-
werking van ongeveer 50 schrijvers, 
die zestig verhalen schreven en acht 
kunstenaars die de illustraties ver-
zorgden, kwam dit boek tot stand. U 
kunt het boek alsnog bemachtigen 
door vermelding van naam, adres, 
aantal en telefoon. Het boek kost 
19,75 euro en zal begin februari, be-
perkt, opnieuw verschijnen. Inschrij-
ven: tel. 343246/06-23570508, info@
coqscheltens.nl of Chrysantenstraat 
44, 1431 BN Aalsmeer.

Autopuzzeltocht RKDES in trek
Kudelstaart - Aan de puzzeltocht 
van RKDES afgelopen 4 januari 
hebben 110 personen verdeeld over 
35 auto’s deelgenomen. 
Het parcours lag in de omgeving 
van Leimuiden, Rijpwetering, Roe-
lofarendsveen, pauze in de Parel en 
daarna Langeraar, Ter Aar, Nieuw-
koop en Noorden.
 In Zuid-Holland zijn veel mooie rou-
tes, in principe ben je vlak bij huis 
en toch kunnen veelal leuke, nieu-
we plekjes ontdekt worden. De puz-
zeltocht bestond deze keer uit fo-
tovragen en vragen die betrekking 
hadden op percelen of andere mar-
kante  punten. 
Vooraf bestond bij het bestuur het 
idee dat de puzzeltocht minder 
deelnemers  zou trekken in verband 
met de slechte weersomstandighe-
den die voorspeld werden voor deze 
dag, maar de verrassing was groot 
toen bleek dat er al een grote groep 
mensen aanwezig was in de kanti-
ne, die na de vragenlijst gekregen 
te hebben vrolijk op weg ging. In de 
Parel kreeg iedereen een consump-
tie aangeboden en kon er even lek-
ker bij getankt worden met erwten-
soep of een uitsmijter. Het twee-
de gedeelte was iets korter dan het 
eerste deel, maar minstens net zo 
leuk.  
“Het was ook leuk om te zien dat er 
veel  gezinnen mee deden met jonge 

kinderen, hier proberen we ook op 
in te spelen door het niet te moeilijk 
te maken. Vrienden en vriendinnen 
deden weer mee, kortom we kun-
nen terug zien op een leuke puzzel-
tocht”, aldus het bestuur. Ook de re-
ceptie werd weer druk bezocht, vele 
Dessers  wensten elkaar een spor-
tief en gelukkig nieuwjaar. Onder 
hen de wethouder sportzaken, Jaap 
Overbeek. Het was een gezellig tref-
fen, een mooie start van een nieuw, 
hopelijk sportief jaar!

Dvd-spelers en dvd’s voor 
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Dankzij het recyclen 
van oude computerapparatuur door 
zorgverzekeraar Zorg en Zeker-
heid heeft de Kinderdagverpleging 
van Ziekenhuis Amstelland gloed-
nieuwe dvd-apparatuur én een he-
le stapel kinder-dvd’s ontvangen. 
Een vertegenwoordiger van de be-
treffende afdeling van Zorg en Ze-
kerheid overhandigde afgelopen 
maandag 5 januari de apparatuur 
aan de manager van het Vrouw Kind 
centrum van Ziekenhuis Amstel-
land. De afdeling ICT van Zorg en 
Zekerheid heeft haar oude compu-
ters afgevoerd via het bedrijf Com-
clusion. Dit bedrijf zorgt ervoor dat 
oude computers daar waar moge-
lijk worden hergebruikt, zodat het 
milieu wordt ontlast. De gerecycle-
de  computers worden vervolgens 
via pc4everyone.nl verkocht tegen 
een gereduceerd tarief. Zorg en Ze-
kerheid schenkt het merendeel van 
de opbrengst van deze verkoop aan 
de kinderdagverpleging van Zieken-
huis Amstelland. Op de kinderdag-
verpleging liggen kinderen die voor 
kleine ingrepen, zoals het knippen 
van amandelen of het plaatsen van 
buisjes in de oren, niet langer dan 
een dag in het ziekenhuis hoeven te 
zijn. Deze kinderen moeten na een 

ingreep even rustig bijkomen voor-
dat ze weer naar huis gaan, het al-
lerliefst kijken ze dan televisie. San-
dra Buitenhuis, manager VrouwKind 
centrum van Ziekenhuis Amstel-
land, vertelt: “De kinderdagverple-
ging beschikte nog over een aan-
tal ouderwetse videorecorders, die 
helaas regelmatig stuk waren om-
dat de banden vastliepen. We zijn 
dan ook erg blij met de dvd-recor-
der, dvd-spelers en een hele berg 
met dvd’s, die wij van Zorg en Ze-
kerheid hebben gekregen. Met dit 
geschenk kunnen de patiëntjes van 
de kinderdagverpleging voor de te-
levisie weer bijkomen en zelfs kie-
zen voor hun favoriete filmpje. Dit 
geeft vaak de beste afleiding voor 
de kleintjes, die meestal een beetje 
suf zijn en pijn hebben in hun keel. 
Een geweldige aanwinst voor de af-
deling!” 
Om de dvd-spelers in gebruik te ne-
men moeten ze speciaal worden op-
gehangen en aangesloten per kin-
derkamer. De BAM groep, die veel 
werkzaamheden in het ziekenhuis 
verricht, heeft zich bereid verklaard 
om deze werkzaamheden zonder 
vergoeding uit te voeren, waarvoor 
het Ziekenhuis vanzelfsprekend erg 
dankbaar is.

Vertegenwoordiger van de ICT afdeling van Zorg en Zekerheid uit Leiden over-
handigt DVD spelers aan verpleegkundigen van de kinderdagverpleging.

Mooie opbrengst Binding-
collecte voor ‘DroomWens’
Aalsmeer - Bij stichting de Binding 
zijn dit jaar met kerst weer twee zeer 
goed bezochte toneelvoorstellingen 
gegeven door een groep enthou-
siaste vrijwilligers. Rode draad van 
het stuk waren de woorden “I ha-
ve a dream” van Martin Luther King 
en de titel was dan ook treffend 
“Droom je Dromen”. Na afloop werd 

een collecte gehouden ten behoeve 
van Stichting DroomWens; een klei-
ne Stichting die zich inzet om kleine 
dromen voor kleine zieke dromers 
waar te maken. 
De opbrengst van de collecte be-
droeg het fantastische bedrag van 
733 euro! Alle spelers danken bij 
deze alle gulle gevers!

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout
Rijsenhout - Vanavond, donder-
dag 8 januari, houdt sjoelclub Rij-
senhout de eerste competitie-
avond van het nieuwe jaar. De le-
den en belangstellenden komen bij-
een in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Het bestuur vraagt 
de sjoelers om 19.45 uur aanwezig 
te zijn in verband met inschrijven. 
Vanaf 20.00 uur nemen de deelne-
mers plaats achter de sjoelbakken. 
Er wordt in verschillende klasses 
gespeeld, dus voor zowel prof-sjoe-
lers als liefhebbers heeft sjoelclub 
Rijsenhout plaats.

Schiphol verwacht sterke 
daling passagiervervoer
Schiphol - Vorig jaar hebben 47,4 
miljoen passagiers gebruik gemaakt 
van Amsterdam Airport Schiphol; 
0,8 % minder dan in het jaar ervoor. 
Het aantal vliegtuigbewegingen in 
het handelsverkeer daalde met 1,8 
procent tot 428.350. Ook het vracht-
vervoer nam in 2008 af, met 1,4 pro-
cent tot 1.588.000 ton. 
Deze voorlopige cijfers maakte Jos 
Nijhuis, President-directeur van 
Schiphol Group, bekend tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Dit jaar ver-
wacht Schiphol een sterke daling 
van het passagiers- en vrachtver-
voer en het aantal vliegtuigbewe-
gingen met naar verwachting tus-
sen de 6% en 10%. Reden voor de 
verwachte sterke daling van het 
passagiers- en vrachtvervoer en het 
aantal vliegtuigbewegingen is de 
wereldwijde financiële crisis. Daar-
naast was de invoering van vlieg-
belasting op 1 juli jl. een oorzaak 
voor de daling van het aantal pas-
sagiers in 2008. Met name low cost 
maatschappijen voerden om die re-
den een kwart minder vluchten uit 
op Schiphol.
“Niemand weet hoe lang en diep de 
recessie zal zijn waarin we terecht 
zijn gekomen. In augustus dachten 
we nog dat het aantal passagiers in 
2009 met 1% zou dalen. Maar het 
effect van de wereldwijde financië-
le crisis is de laatste maanden van 
2008 steeds sterker geworden. Het 
noodzaakt ons als bedrijf om on-
ze strategie als bedrijf te herijken. 
Over een maand denken we daar-
over meer duidelijkheid te kunnen 
geven. Belangrijk is het behoud van 
onze maatschappelijke functie en 
van een efficiënte operatie. Daarbin-
nen moeten we een antwoord vin-
den op de opkomende concurrentie 
van andere luchthavens en de no-
den van de luchtvaartmaatschappij-
en. We zullen in ieder geval de ge-
plande investeringen voor 2009 bij-
stellen. Een paar maanden geleden 
gingen we nog uit van circa 470 mil-

joen euro aan investeringen in 2009. 
Maar daarvan hebben we een aan-
tal projecten tot een totaalbedrag 
van 180 miljoen tot in ieder geval 1 
april uitgesteld”, aldus Nijhuis.
 
Luchtvaartnota
Nijhuis sprak de hoop uit dat het 
goede werk dat de deelnemers aan 
de Alderstafel hebben verricht, zijn 
weerslag zal krijgen in de Lucht-
vaartnota die het kabinet dit voor-
jaar wil uitbrengen.  “De overheid 
moet de voorwaarden scheppen om 
op Eindhoven en Lelystad 70.000 
niet-mainportgebonden vluchten af 
te handelen. 
Op Schiphol blijft dan ruimte voor 
groei van het mainportgebonden 
verkeer. Daarbij moet  Schiphol er-
voor zorgen dat er op Lelystad en 
Eindhoven een aantrekkelijk, kos-
tenconcurrerend product wordt 
neergezet. Wij geloven niet in ge-
dwongen uitplaatsing omdat de 
markt zich niet laat uitplaatsen. Ook 
moet je niet teveel spreiden over te-
veel locaties. Om van beide lucht-
havens een succesvol alternatief te 
maken, moet er voldoende volume 
zijn”, aldus de president-directeur 
van Schiphol Group.

Concurrentievoorwaarden 
Nijhuis sprak de verwachting uit dat 
de overheid zal zorgen voor bete-
re concurrentievoorwaarden voor 
de luchtvaart in Nederland. “In de 
Luchtvaartnota moet aandacht zijn 
voor het economische belang van 
Schiphol op nationaal en regionaal 
niveau en voor het vestigingskli-
maat. De aanwezigheid van Schip-
hol met zijn 260 directe internatio-
nale bestemmingen is immers één 
van de belangrijkste redenen voor 
internationale bedrijven om zich in 
deze regio te vestigen. In dit ver-
band is het hoopgevend dat staats-
secretaris Heemskerk een plan laat 
maken om vijftig internationale be-
drijven naar Nederland te krijgen.“
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23e Zaalvoetbaltoernooi om 
Kudelstaart-trofee zaterdag
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
10 januari organiseert F.C. Proos-
dij voor de 23e  keer het inmiddels 
traditionele zaalvoetbaltoernooi om 
de Kudelstaart-trofee. Het toernooi 
wordt ook dit jaar weer gehouden 
in de Proosdijhal en de aanvangs-
tijd is 13.00 uur. De prijsuitreiking 
wordt om ongeveer 23.00 uur ver-
wacht. Het belooft zoals vanouds 
weer een spannend en sportief eve-
nement te worden. Maar liefst 14 
zaalvoetbalteams (verdeeld over 4 
poules) hebben zich ingeschreven 
voor het toernooi. Onder de deelne-
mers bevindt zich uiteraard ook de 
winnaar van vorig jaar namelijk het 
altijd goed presterende F.C. Bosnië. 
Zij  mochten vorig jaar, na een span-
nende finalewedstrijd tegen het or-
ganiserende F.C. Proosdij, de fel be-
geerde Kudelstaart-trofee van 2008 
in ontvangst nemen. Zal het team 
van Jan Wey (de winnaar van 2007) 
er in slagen de beker weer in eigen 
gelederen terug te bezorgen? Zij 
kunnen in ieder geval rekenen op 
geduchte tegenstand van: Victory, 
DVS, de Dammers, Joy Bonita, Trots 
van Aalsmeer, Garage Nieuwen-
dijk 1 en 2, LEG-boys,  F.C. Bosnië, 
C1000, Easy Beveiliging, SOW, en 
Brotherhood. Uit elke poule zullen 
2 teams doorgaan naar de volgende 
ronde.Deze kwartfinales beginnen 
om 19.30 uur. Het team dat in de-
ze volgende ronde verliest ligt er uit. 
Om 22.00 uur zal de wedstrijd om de 
derde en vierde plaats starten, ge-
volgd door de finale wedstrijd.

Dolfijnen in Harderwijk
In de 22 voorgaande toernooien 
werd in totaal ruim 100.000 euro  in-
gezameld voor een goed doel, on-
der andere voor M.S. patiënten, Ons 
Tweede Thuis, Aktiviteitencentrum 
Aalsmeer, Rolstoelbasketbal Vereni-
ging Aalsmeer, gehandicapten en 
ouderen. De opbrengst van het 22e 
toernooi, waar zeer veel enthousi-
aste sponsors garant voor stonden,  
werd ingezet om twee gehandicap-
te kinderen, met de z.g. dolfijnthe-
rapie in Harderwijk in aanraking te 
brengen. 
De voorbereiding om dit te realise-
ren heeft zeer veel tijd gekost, maar 
zoals het er nu naar uit ziet zal het 
zwemmen met de dolfijnen om-
streeks februari plaats gaan vinden. 
Het lijkt te mooi om waar te zijn. Een 
dolfijn die energie uitzendt waar-
door een gehandicapt kind beter 
gaat functioneren. Toch is het bewe-
zen dat dolfijntherapie tot opmer-
kelijke en blijvende resultaten leidt, 
dus eigenlijk  kinderen met een han-
dicap een betere kwaliteit van leven 
biedt. Dolfijntherapie wordt wereld-
wijd door zowel medici, therapeu-
ten en ouders erkend als een wel-
kome aanvulling op de behande-
ling van veel voorkomende ontwik-
keling- en/of gedragsstoornissen bij 
kinderen.Op deze manier het leven 
van een aantal gehandicapte kin-
deren wat dragelijker maken is het 

streven van F.C. Proosdij en de vele 
sponsors die dit doel een warm hart 
toe dragen.

Tussenwedstrijd met 
burgemeester
Om 21.00 uur zal er nog wel als van-
ouds een interessante tussenwed-
strijd plaatsvinden  tussen promi-
nenten en middenstanders  van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Dat be-
looft natuurlijk weer een fantastisch 
schouwspel te worden. De promi-
nenten hebben inmiddels aardig wat 
ervaring en zullen tot het uiterste 
gaan om het vloeiende spel van vo-
rig jaar vast te houden en  opnieuw 
proberen de overwinning in de 
wacht te slepen. Bovendien kunnen 
zij dit jaar profiteren van hun nieu-
we veelbelovende aankoop burge-
meester Pieter Litjens. Het verheugt 
F.C. Proosdij dat ook de nieuwe bur-
gemeester, evenals zijn voorganger 
burgemeester Hoffscholte,  bereid 
is zijn sportieve medewerking aan 
het F.C. Proosdij toernooi te verle-
nen. Het team van Kudelstaart is er 
natuurlijk ook op gebrand om deze 
streekderby te winnen en revanche 
te nemen op de nederlaag van vorig 
jaar. Toen gingen de prominenten 
van Aalsmeer met een ruime zege 
van 14-7 terug naar de kleedkamer. 
Kortom de verwachtingen zijn hoog-
gespannen! Om beide teams, onder-
steund door een trouwe, doch fana-
tieke 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 spe-
lers: Artsen de Goede, van Kessel en 
De Vries, de heer Kranenburg van 
Mantel Makelaars, de heer Langel-
aan van de gelijknamige zuivelzaak, 
aannemer van Leeuwen, Bert van 
Scheppingen van CSA computers 
en natuurlijk burgemeester Litjens. 
Voor het team van Kudelstaart, met 
als captain de heer v.d. Aardweg 
komen uit: Aannemer Huib van Ar-
kel, Ad Verburg van het CDA, domi-
nee Rob Poesiat, de heren Schreurs, 
Wim Braam, Ubink, Stokkel, Klaas 
Jan Top, Richard Buskermolen (Ep-
po), Wil van Lammeren, en Veldt. 
Het belooft weer een sportief spek-
takel te worden waarbij het publiek 
volop kan genieten van ongetwijfeld 
fraaie staaltjes basketbal.

Finale wedstrijden
Na dit ‘tussenoptreden’ zullen de fi-
nale wedstrijden gespeeld worden 
om de eerste vier plaatsen. Hier 
zal uiteindelijk de winnaar van de 
fel begeerde 23e Kudelstaart-tro-
fee uit voortkomen. Al met al belooft 
het ook dit jaar weer  een spectacu-
lair gebeuren te worden waar spe-
lers en belangstellenden met volle 
teugen van kunnen genieten. Voor 
eventuele inlichtingen  kan men 
zich wenden tot Jan Wey, tel. 0297-
323329.

Gemiddeld resultaat AAS 
teams bij oliebollentoernooi
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond het snelschaakkampioen-
schap voor clubteams van de Leid-
se schaakbond (ook wel bekend als 
het Oliebollentoernooi) plaats, tradi-
tioneel georganiseerd door het Leids 
schaakgenootschap (LSG). Van de 
drie deelnemende AAS-teams (de 
eerste twee teams in groep A, AAS 
3 in groep B) wist alleen het derde 
team op het podium te eindigen, een 
tweede plaats was hun deel. AAS 
1 en 2 kwamen te kort om de drie 
sterkste LSG teams te bedreigen 
voor de bovenste plaatsen. De beide 
teams waren ongeveer even goed in 
vorm, het verschil bedroeg uiteinde-
lijk slechts 3,5 punt in het voordeel 
van AAS 1, die met 51,5 punt op 
plaats 5 (van de 12) eindigde, AAS 
2 werd uiteindelijk 6e. Het onder-
linge duel in de laatste ronde werd 
een 4-4 gelijkspel hetgeen AAS 1 
net het voordeel gaf. Het verschil 
tussen de sterkste drie LSG teams 
was erg klein, getuige de resultaten 
van de AAS teams. Grootste verras-
sing was daarin dat AAS 2 een 4,3–
3,5 overwinning scoorde tegen LSG 
1, waar AAS 1 nog met 4-4 weg-
kwam. LSG 3 daarentegen won met 
8-0 van AAS 2 en met 7-1 van AAS 
1. Zoals dan ook wel aan deze wei-
nig consistente uitslagen te zien is 
werd LSG 1 toch eerste, met 2 pun-
ten voorsprong op LSG 3, die weer 1 
punt meer hadden dan LSG 2. AAS 
3 was de gehele tijd in de running 
voor een top-drie klassering, maar 
de eerste plaats zat er nooit echt in, 
Leithen 1 was de sterkste in groep 
B. AAS 3 werd op 7,5 punt achter-
stand tweede, met zelf weer 7 pun-
ten voorsprong op LSG 7, en ook de-
ze groep kende 12 teams. In AAS 1 

werd Jeffrey van Vliet de topscoor-
der, met 15½ (steeds uit 22 partijen), 
gevolgd door AJ Keessen met 13½ , 
Marco de Groot met 12½  en Paul 
Schrama met 10. In AAS 2 was de 
beste score voor Geralt Serdijn met 
14 punten, Jasper van Eijk scoorde 
13,5 (na een start van 1 uit 8), Ben 
de Leur haalde 11 ½ punt en Red-
mar Damsma scoorde een totaal van 
9. Olaf Cliteur werd met 16½ punt 
(ook weer uit 22) topscoorder van 
groep B, Henk van Leeuwen haalde 
er 14½, Henk Noordhoek en Marc 
Trimp haalden 13 punten. Marc 
speelde 16 partijen, ’s ochtends was 
hij vervangen door Willem Hensber-
gen, die 6 uit 6 scoorde. Schaakclub  
AAS schaakt iedere vrijdagavond in 
De Binding in de Zijdstraat. Training 
en les wordt gegeven van 19.00 tot 
20.00 uur, daarna start de  competi-
tie. Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met AJ 
Keessen, tel. 0297-324459 of Henk 
Noordhoek, tel. 0297-268954. Ho-
mepage: http://www.aas.leisb.org

Gezellige spelletjesavond
De tweede spelletjesavond van het 
seizoen was weer erg gezellig. De 
hoofdactiviteit was een stevig pot-
je Fortune, waarbij na de beginfa-
se duidelijk was dat Willem Moe-
ne, Jasper van Eijk en Ben de Leur 
de beste kansen hadden. Langzaam 
maar zeker begon de geldvoor-
raad op te raken waardoor er enke-
le faillissementen aanstaande wa-
ren. Henk van Leeuwen en AJ Kees-
sen waren de eerste slachtoffers, 
waarna de bezittingen geteld wer-
den. Willem kwam nipt als overwin-
naar te voorschijn, voor Jasper, Ben 
en Redmar Damsma.

Spanning in kopgroep bij 
ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO 
zaalvoetbalcompetitie is afgelopen 
zaterdagavond 3 januari voortgezet 
met de achtste speelronde van het 
huidige zaalvoetbalseizoen. Er werd 
gezaalvoetbald in de Proosdijhal in 
Kudelstaart en de vier wedstrijden 
stonden onder uitstekende leiding 
van de scheidsrechters Klaas Boe-
kel en Mike van Miltenburg. De ope-
ningswedstrijd ging tussen Sportca-
fé de MiDi’s en De Jet Set BV. Het 
duel eindigde na een spannende 
strijd in een 4-2 overwinning voor 
het team van Sportcafé de MiDi’s 
dat door de zege is gestegen naar 
de tweede plaats in de ranglijst. De 
tweede ontmoeting van het avond-
je ZABO ging tussen Mantel Make-
laars en LEMO. De huidige koploper 
van de ZABO had flinke doelpun-
tenhonger en sloot de zaalvoetbal-
partij af met een monsterscore van 
21-2. De derde wedstrijd van speel-
ronde 8 was een stuk spannender. 
Piller Sport moest het opnemen te-
gen de ploeg van LEMO-Gaat-Los. 
In de eerste helft liepen de Ku-
delstaarters uit naar een 7-2 voor-
sprong door ondermeer doelpunten 
van Pieter Leegwater, Gerard van 
Schaik, Casper Verschueren en Da-

ve van Maris. Door vier maal op rij te 
scoren kwam LEMO-Gaat-Los in de 
tweede helft sterk terug tot 7-6. Ver-
der liet Piler Sport het niet komen en 
won de wedstrijd met de eindstand 
van 10-7. Het slotduel in de Proosdij-
sporthal was de strijd tussen Accon 
en Easy Beveiliging. Dit werd een 
aangename wedstrijd, vooral voor 
het publiek. De partij werd pas laat 
in de tweede helft beslist. Easy Be-
veiliging won de wedstrijd met 2-5 
en houdt daardoor aansluiting met 
de kopgroep. Voor Accon scoor-
den Jarcha van Dijk en Robert We-
ij. Bij Easy Beveiliging was Mike van 
Bommel in grote vorm en schreef 
drie treffers op zijn naam. Het team 
van DGL was vrij voor speelronde 8. 
De ranglijst na acht wedstrijdavon-
den ziet er als volgt uit:
1. Mantel Makelaars 7-18. 2. Sport-
café de MiDi’s 7-16. 3. De Jet Set 
BV 7-15. 4. Piller Sport 7-15. 5. Ea-
sy Beveiliging 7-12. 6. DGL 7-8. 7. 
LEMO 7-6. 8. Accon 8-4. 9. LEMO 
Gaat Los 7-0
De negende speelronde van de 
ZABO is op zaterdag 17 januari in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg met onder andere Mantel Ma-
kelaars tegen Piller Sport. 

Elham Wasei vol in de aanval!

Aanvallend nieuwjaar bij 
Schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - De schakers bij Schaak-
club Aalsmeer houden wel van een 
beetje actie. Velen vinden het pas 
een mooie partij als de stukken 
over het bord vliegen en er bij iede-
re zet gevaar dreigt. Bij een agres-
sieve speelstijl ligt de counter ech-
ter op de loer en is het constant op-
passen voor de tegenaanval. Zowel 
Elham Wasei als Gerrit Harting zijn 
echter niet bang aangelegd en of-
ferden er lustig op los in de eerste 
schaakpartij van 2009. Elham offer-
de al heel vroeg in de partij een stuk 
tegen Tom van der Zee. Hierdoor 
kwam de koning van Tom wat op de 
tocht te staan, maar leek het toch 
alsof Tom nog een veilig heenkomen 
kon zoeken. Met zijn stuk extra zou 
Tom dan spekkopen zijn geweest. 
Elham liet het echter niet zover ko-
men en wist precies waar zijn kan-
sen lagen. Met een onophoudelij-
ke stroom aanvallen wist hij het de 
verdediging zo moeilijk te maken 

dat Tom zijn koning uiteindelijk toch 
verloor. Vader Abdul Wasei had het 
zwaar te verduren tegen Gerrit Har-
ting. Gerrit was namelijk net als El-
ham op oorlogspad en offerde par-
does een stuk. Dankzij de open lij-
nen en de gaten om de zwarte ko-
ning sneed de witte aanval als een 
mes door de boter. Abdul kon nog 
net zijn koning redden, maar moest 
daarbij zoveel manschappen inle-
veren, dat het eindspel snel beslist 
was in het voordeel van Gerrit.
Uitslagen 13e ronde clubcompetitie
Arie Spaargaren-Erik Korenwinder        0-1
Joran Donkers-Koen Beentjes           1-0
Wim Hensbergen-Vincent Jongkind       1-0
Gerrit Harting-Abdul Wasei              1-0
Elham Wasei-Tom van der Zee               1-0
Clemens Koster-Leo Buis               remise
Jan van der Laarse-Ron Klinkhamer       1-0
Rob van Haaften-Jan Bosman             0-1
Han Carpay-Hans Pot                1-0
Jan van Willigen-Han Carpay remise 
Hans Pot-Jan van Willigen           remise

Men-spektakel bij Wennekers 
5e Indoor marathon paarden 
Aalsmeer - Op zaterdag 17 janua-
ri wordt voor de vijfde achtereenvol-
gende keer de grootste indoor ma-
rathonwedstrijd van Noord-Holland 
georganiseerd. Deze spectaculai-
re wedstrijd vindt plaats in de hal-
len van Paardensportcentrum Wen-
nekers aan de Mr. Jac. Takkade 21. 
Doordat de unieke hallen van dit 
centrum dusdanig grote afmetingen 
hebben, is het mogelijk om een in-
door marathon te rijden.
De wedstrijd staat onder auspiciën 
van Menvereniging Spaarnwoude. 
Elke paardensportliefhebber kent 
wel de marathonwedstrijden die 
in de zomer in de buitenlucht wor-
den gehouden, waar de aanspan-
ningen hindernissen draaien en ke-
ren om een zo snel mogelijke tijd 
neer te zetten. De laatste jaren is 
een variant hiervan, de indoor ma-
rathon, sterk in opkomst. De wed-
strijden worden georganiseerd om 

ook tijdens het winterseizoen de 
paarden en de menners in condi-
tie te houden. Omdat de wedstrijd 
zich binnen in de manege afspeelt, 
komt het nog meer aan op de snel-
heid en de behendigheid. Ook is het 
voor publiek, wat reeds in grote ge-
tale aanwezig was bij de voorgaan-
de wedstrijden, aantrekkelijker en 
overzichtelijker, omdat zij bij een in-
door wedstrijd alles van zeer dicht-
bij kunnen zien en volgen. Hier kun-
nen zij er ondermeer getuige van 
zijn dat de deelnemers onder ande-
re over een brug van bijna 12 meter 
lengte rijden! Om 9.00 uur ’s mor-
gens start de eerste deelnemer van 
de ongeveer totaal tachtig aanspan-
ningen. De wedstrijden zullen tot in 
de avond duren. Er zullen enkel- , 
dubbel- en vierspannen paarden en 
pony’s aan de start verschijnen.
De toegang tot dit spektakel is gra-
tis.

Atletiek AV Aalsmeer
Jeugd AVA presteert goed 
in vorstig Soest 
Aalsmeer - Bij een temperatuur van 
vijf tot zes graden onder nul werd op 
oudejaarsdag in Soest de jaarlijk-
se Sylvestercross gehouden. Ook dit 
jaar was er weer een groot deel van 
de Nederlandse topjeugd op deze 
cross afgekomen. Ook de AVA atle-
ten lieten zien van een prima niveau 
te zijn want ze konden zich met de 
besten meten. Zo was er weer een 
mooie prestatie van Julia van Ee, zij 
werd vierde bij de meisjes pupillen 
B. In dezelfde klasse was er ook een 
keurige dertiende plaats voor Domi-
nique Lakerveld. In een groot veld 
van circa zeventig jongens bij de A-
pupillen deed Derk van  Ee het ze-
ker niet slecht en finishte als vieren-
twintigste. Bij de jongens junioren 
C liep Tomas Baars een behoorlij-
ke wedstrijd en eindigde in de mid-

denmoot als achtendertigste. De C 
meisjes van AVA lieten zien erg aan 
elkaar gewaagd te zijn. Allemaal 
eindigden ze voor in het veld bin-
nen dertien seconden van elkaar. 
Shannon Lakerveld kwam als eerste 
binnen op een zeventiende plaats, 
op de voet gevolgd door Eva van Ee 
die als achttiende binnenkwam. Een 
twintigste plaats was er voor Sharo-
na Plasmeijer en een tweeëntwintig-
ste plaats voor de verrassend debu-
terende Marit Plat. 
Tot slot was er een goede prestatie 
voor Jordi Baars bij de jongens ju-
nioren B. Tot de helft van de wed-
strijd kon hij mee met de drie besten 
in de wedstrijd, die hij helaas moest 
laten gaan. In de eindsprint kon hij 
nog net een vierde plaats voor zich 
opeisen.

Laatste werkdagtoernooi in The Beach
Gelegenheidsduo wint van 
footvolley-ers Rick en Jordi
Aalsmeer - The Good Old Footvol-
ley Boys en de huidige Footvolley 
generatie waren aardig vertegen-
woordigd tijdens het laatste werk-
dag-toernooi in The Beach. 
Er werd in twee poules gespeeld, 
één met de Good Old Boys en één 
met de huidige toppers van Footvol-
ley Nederland. 
Via kruisfinales en de halve finale 
werd uiteindelijk de finale gespeeld 
tussen twee teams uit de huidi-
ge toppers poule. Het duo Rick van 
Dam en Jordi van der Sluis, momen-
teel de nummers twee van Neder-
land, speelden tegen het gelegen-
heidsduo Danny de Jong en Mark 
van Londen. 
In een spannende finale trok uitein-
delijk het gelegenheidduo aan het 
langste eind. Ze versloegen verras-
send het topduo Rick en Jordi. De 
nummers één van Nederland waren 
helaas niet vertegenwoordigd. Jan 
Wachtmeester en Erik Drenth, twee 
jongens uit Groningen die al jaren 

aan de top staan, genoten van een 
vakantie op Texel. Misschien durf-
den ze wel niet mee te spelen, want 
er komt een moment dat deze Gro-
ningse toppers van hun troon wor-
den gestoten. 
Het toernooi is prima verlopen en 
als het aan Footvolley Nederland ligt 
wordt dit een evenement een jaar-
lijkse traditie. Elke maandagavond 
van 20.30 tot 22.30 uur wordt er 
Footvolley gespeeld in The Beach 
aan de Oosteinderweg. 
Dus mocht je het een keer willen 
proberen, je bent meer dan welkom. 
Meld je aan bij The Beach via www.
beach.nl of via www.footvolleyam-
sterdam.nl. 
Wie een keer een rankingtoernooi 
wil bekijken, is aanstaande vrij-
dagavond 9 januari welkom. In The 
Beach wordt het maandtoernooi ge-
speeld door de nationale footvolley-
top om weer de nodige punten te 
verzamelen voor de internaionale 
toernooi agenda!

RKDES handbalsters winnen 
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
hebben de dames van handbalver-
eniging RKDES zeer goede zaken 
gedaan. In een heus degradatie-du-
el werd Fortissimo 2 met 22-19 ver-
slagen en wisselden beide ploegen 
van plek op de ranglijst. 
Door de ongunstig vallende feest-
dagen hadden de Kudelstaartse da-
mes bijna twee weken lang niet kun-
nen trainen. Toch begon de ploeg 
zeker niet slecht tegen een team dat 
over zowel topspeelsters beschikt 
als ook over een paar zeer rijpe se-
nioren. Na een kwartier stond er 
een 5-5 tussenstand op het score-
bord. Met de inbreng van Lisanne 
van Bemmelen maakte RKDES bin-
nen een paar minuten het verschil. 
Een aantal mooie afstandschoten 
van Van Bemmelen zorgde ervoor 
dat het 11-7 werd. 
Daarnaast werden een paar aan-
valsvarianten gespeeld die even-
eens doelpunten opleverden. Het 
gevolg was een geruststellende 14-
9 voorsprong. Na de pauze speelde 
RKDES nog tot 16-10 prima verder, 

daarna zakte de ploeg helaas ver te-
rug. Doordat Lisanne van Bemme-
len aanvallend vroeg werd aange-
pakt, haperde de aanval van RKDES 
behoorlijk. 
Fortissimo begreep toen dat er wel-
licht toch meer te halen viel en wist 
zelfs in ondertal tot tweemaal toe te 
scoren. RKDES heeft aan Natascha 
Kouwenhoven echter een zeer be-
trouwbare keepster, die de ploeg in 
die fase op sleeptouw nam en met 
een aantal mooie reddingen ook op 
voorsprong hield. 
Na 17-15 wist RKDES met goed 
combineren toch weer een paar 
doelpunten te maken en zo ook de 
wedstrijd te beslissen. 
Via 21-17 kwam er uiteindelijk een 
belangrijke 22-19 overwinning tot 
stand. Door de zege heeft RKDES 
weer aansluiting gevonden bij de 
brede middenmoot. Aankomen-
de zondag 11 januari om 11.45 uur 
speelt de ploeg thuis tegen hekken-
sluiter ASV. Een zege zal nog meer 
lucht geven in de strijd tegen de-
gradatie.
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Schaken voor jeugd
AAS Grand Prix toernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 10 ja-
nuari organiseert de Alternatie-
ve Aalsmeerse Schaakclub voor de 
twaalfde maal het AAS Grand Prix 
Toernooi. Dit jeugdschaaktornooi 
telt mee voor de Grand Prix-cyclus 
van de LSB en wordt gespeeld in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Het toernooi start om 13.00 uur en 
de prijsuitreiking staat gepland van-
af 16.45 uur. Er zijn prijzen voor de 
nummers één, twee en drie in de 

verschillende categorieën. De zaal 
is open vanaf 12.30 uur. Het speel-
tempo bedraagt 15 minuten per per-
soon per partij. Indeling geschiedt 
naar grand-prix rating, schaakdiplo-
ma’s en stappendiploma’s. Het in-
schrijfgeld bedraagt 3,50 per per-
soon en inschrijven kan via email 
grandprix@xs4all.nl of telefonisch 
bij Henk van Leeuwen, tel. 0297-
324032. Er is plaats voor maximaal 
120 deelnemers.

Op internationaal niveau de beste!
12-Jarige Aalsmeerse Alida 
Chen badmintonkampioene
Aalsmeer - Op 28 en 29 december 
heeft de 12 jarige Aalsmeerse bad-
mintonspeelster Alida Chen  de in-
ternationale kampioenstitel weten 
te behalen en wel op de niveaus 
single, dubbel en mix-dubbel. In 
Hoensbroek was de zeer jeugdige 
badmintonster te sterk voor haar te-
genstanders uit Denemarken, Duits-
land, België en Nederland. Alida is 
lid van de badmintonvereniging Van 
Zijderveld te Amstelveen. 
In november 2008 werd zij kam-
pioen van Noord Holland. Daar zij 
meerdere badmintonsuccessen 
heeft behaald mocht zij van de or-
ganisatie vanaf mei 2008 voorspelen 
om een plaats te veroveren in de ne-
derlandse selectie badminton. Van-
af augustus 2008 maakt zij officieel 
deel uit van de Nederlandse Selec-
tie Badminton waar Alida uiteraard 

Voor iedere hardloper en jogger
Florimex-baanloop bij AVA
Aalsmeer - Aankomende woens-
dag 14 januari is iedere hardloper 
of jogger weer welkom op de atle-
tiekbaan aan de Sportlaan om 12 ½ 
rondjes op de baan af te leggen. Er 
wordt dan exact 5 kilometer gelo-
pen. Aan de finish staan ervaren ju-
ryleden die de exacte tijd opnemen.
Deze baanlopen worden elke twee-
de woensdag van de maand ge-
organiseerd. De aanvang is altijd 
exact 20.00 uur. Het is een uitste-
kende gelegenheid om voor zich-
zelf na te gaan hoe het met de con-
ditie gesteld is en welke vorderin-
gen men maakt indien men in trai-
ning is.

Na afloop wordt er altijd een groot 
aantal prachtige planten verloot. 
Deze worden geschonken door 
Florimex International. Tevens krij-
gen alle deelnemers die tien keer of 
meer in een jaar geweest zijn, ook 
van dezelfde firma een prachtig 
prijsje. Door de atletiekvereniging 
wordt na afloop van een seizoen een 
oorkonde met alle tijden verstrekt 
indien men drie keer of meer heeft 
meegedaan. 
Deelname aan de 5 kilometer baan-
loop kost 2 euro. Inlichtingen zijn te 
verkrijgen in de kantine van de at-
letiekvereniging op de avond zelf of 
bij Marja v.d. Sluis, tel. 322117.

Bij Tennis2Tennis in kerstvakantie
Geweldig kersttoernooi 
bij Racket Sport!
Aalsmeer - Zondag 4 januari is ’s 
middags het Antenna Kersttoer-
nooi bij Racketsport afgesloten met 
een tombola. De opbrengst van dit 
spel gaat jaarlijks naar een goed 
doel in Aalsmeer en dit jaar is He-
liomare aan de Zwarteweg de ge-
lukkige. Het dagactiviteiten centrum 
is voor lichamelijk gehandicapten, 
maar ook voor mensen met een niet 
aangeboren hersenletsel. Zij kun-
nen daar onder andere rolstoel hoc-
keyen. Ook is er opvang in huiselij-
ke kring. Verder bestaat de moge-
lijkheid om drukwerk te bestellen, 
want dit wordt door de bezoekers 
vakkundig gemaakt. Debby Tui-
nenburg van Heliomare kreeg een 
cheque overhandigd van 900 euro. 
Het geld gaat deels besteed worden 
aan een groot beeldscherm.
Het kersttoernooi van tennis2ten-
nis staat bekend om haar geweldige 
sfeer en goede organisatie. Ook dit 
jaar is het prima verlopen en gaf een 
groot aantal deelnemers aan bij een 
volgend toernooi zeker weer van de 
partij te zullen zijn. De organisatie 
had dit jaar wel te kampen met af-
zeggingen door ziekte en blessu-
res, maar heeft er toch voor weten 
te zorgen dat ieder zijn of haar par-
tijen heeft kunnen spelen. Organi-
sator tennis2tennis kijkt terug op 
een heel geslaagd en gezellig kerst-
toernooi.
De uitslagen zijn als volgt:
Meisjes enkel t/m 10 jaar: 1. Maureen 
Soels.
Jongens enkel t/m 10 jaar: 1. Robin Ran-
zijn.
Meisjes dubbel t/m 10 jaar: 1. Tessa Rus en 
Sterre van Halm.
Jongens dubbel t/m 10 jaar: 1. Robin Buren 
en Max Weber.
Meisjes enkel t/m 12 jaar: 1. Stan Stoels.
Meisjes dubbel t/m 12 jaar: 1. Martine de 
Wit en Lisan Wegstapel.

Jongens dubbel 12-14 jaar: 1. Stan Stoel en 
Roy Gomersbach.
Meisjes enkel 14 jaar: 1. Esmee Plessius.
Jongens enkel t/m 14 jaar: 1. Jasper van de 
Lagemaat.
Meisjes dubbel 14-16 jaar: 1. Minakshi Koe-
beer, Rosanne Appelman.
Gemengd dubbel 14-16 jaar: 1. Minakshi 
Koebeer, Damien van Halm.
Jongens enkel t/m 16 jaar: 1. Bouke van der 
Meer.
Jongens dubbel 16-18 jaar: 1. Milan Ver-
goossen en Jasper van de Lagemaat.
Jongens enkel t/m 18 jaar: 1. Michael Cos-
ter.
Gemengd dubbel 8: 1. Louise de Bok en 
Frans Schijf.
Heren dubbel 8: 1. Sebastiaan Brammeijer 
en Oscar Lauxterman.
Dames dubbel 8: Esther van Wierengen en 
Karin Stevens.
Heren enkel 8: 1. Bas Eggens.
Dames enkel 8: 1. Joyce Blauwhoff.
Gemengd dubbel 7: Barbera Vreken en Ste-
fan Romkema.
Heren enkel 7: 1. Robert Tates (niet aan-
wezig).
Heren dubbel 7: 1. John Bijlsma en Willem 
Rentenaar.
Dames dubbel 7: 1. Nanny Zaal en Janne-
ke Wegman.
Dames enkel 7: 1. Mariska Bus.
Heren dubbel 6: 1. Peter van de Put en Rob 
Koch.
Heren enkel 6: 1. Rob van Eijn.
Gemengd dubbel 6: 1. Sylvia Pijper en Kees 
Boomhouwer.
Dames dubbel 6: 1. Barbera Peters en Deb-
by de Ron.
Heren dubbel 5: 1. Han Pannekoek en Pa-
olo Da Silva.
Heren enkel 4-5: 1. Constantijn Hoffscholte.
Dames dubbel 3-4-5: 1. Fransje Lugthart en 
Barbera de Munk.
Gemengd dubbel 3-4-5: 1. Fransje Lugthart 
en Frank Kemner.
Heren dubbel 3-4: 1. René Zandvliet en 
Marcel de Ron.

IJsclub De Blauwe Beugel 
succesvol in wedstrijden
Rijsenhout - Zelfs in deze natuur-
ijsperiode worden er naast schaats-
tochten en schaatsen op de landijs-
baan in Rijsenhout, uiteraard ook 
nog wedstrijden verreden op kunst-
ijs. Zo werden afgelopen weekend 
regiowedstrijden gehouden in Eind-
hoven (regio Zuid, Zuidwest, Noord 
en Utrecht) voor de Junioren C, 
waarbij men zich direct kon plaat-
sen voor het NK Junioren bij een 
goede eindklassering. Bij de jongens 
is Menno Kramer op een uitsteken-
de vierde plaats geëindigd (500 m: 
40.96 en 1500 m: 2.12.41) en plaats-
te zich daarmee rechtstreeks voor 
het Nederlands kampioenschap dat 
gehouden wordt in het weekend van 
31 januari op de baan in Utrecht. Bij 
de meisjes reed Nicky van Leeuwen 
mee. Zij kon zich helaas niet plaat-
sen voor het NK ondanks een uiste-
kende tijd op de 1500 meter (500 m: 
47.66 en 1500 m: 2.22.19).
Op zondag 4 januari werden gewes-
telijke jeugdmarathonwedstrijden 
in Haarlem georganiseerd. Bij de 
meisjes Junioren C eindigde Cris-
sie de Jeu op een prachtige vierde 
plaats na een goed gereden race. 
In de categorie jongens Junioren 
B deden twee rijders mee van IJs-
club De Blauwe Beugel. Beide rij-
ders draaien hun rondjes al mee in 
de C2 marathoncompetitie, en die 
ervaring kwam goed van pas in deze 
gewestelijke marathon. Bart van der 
Vlugt eindigde op de vierde plaats 
en Mats Stoltenborg op de vijfde 
plaats. Daarbij dient nog vermeld te 

worden dat op de tweede en der-
de plaats ook rijders van de baan 
in Haarlem eindigden, en daarmee 
wordt maar weer eens de poten-
tie aangegeven van de kwaliteit van 
marathonjeugd in Haarlem ten op-
zichte van het gewest.
Succes ook voor IJsclub De Blauwe 
Beugel bij het Jan van Genniptoer-
nooi dat elk jaar in Haarlem wordt 
gehouden in de kerstvakantie. De-
ze editie is verreden op zaterdag 27 
december. Bij de pupillen A werden 
Annet en Deborah van der Stelt res-
pectievelijk eerste en derde, en bij 
de pupillen D werd Erik Kramer eer-
ste. De prestaties van iedereen wa-
ren uitstekend te noemen, waarbij 
veel persoonlijke records op de 300 
meter sneuvelden. 
Op de 100 meter leken de omstan-
digheden wat onwennig voor de 
rijd(st)ers door het harde ijs van-
wege de ingevallen kou. Daardoor 
reden de meesten net even boven 
hun persoonlijke record, maar bij de 
300 meter ritten was de onwennig-
heid al snel verdwenen. De prijsuit-
reiking werd zoals ieder jaar gedaan 
door voormalig drievoudig Olym-
pisch kampioen Yvonne van Gen-
nip (zie foto).
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een 
actieve en actuele website boorde-
vol (schaats) nieuws. Meer infor-
matie over de ijsclub, het natuurijs, 
openingstijden van de landijsbaan, 
foto’s en algemene informatie over 
de club en is te vinden op: www.ijs-
clubdeblauwebeugel.nl.

Foto: Don Ran.

Eredivisie handbal
FIQAS overtuigend langs E&O
Aalsmeer - In de uitwedstrijd, een 
paar maanden geleden, was FI-
QAS Aalsmeer in Emmen niet ver-
der gekomen dan een 29-29 gelijk-
spel. Dat was weliswaar in een zwa-
re fase van het seizoen én destijds 
ontbrak een aantal basisspelers, het 
was in ieder geval wel een reden om 
de jonge ploeg van E&O ook nu be-
slist niet te onderschatten. 
Dat gebeurde afgelopen zondag in 
de Bloemhof dan ook niet: FIQAS 
Aalsmeer begon sterk en geconcen-
treerd aan het duel en had na een 
minuut of tien al een 5-1 voorsprong 
opgebouwd. 
Mark Roest en Wai Wong speelden 
sterk: ze scoorden zelf regelmatig 
van afstand, maar wisten ook Serge 
Rink en Jarcha van Dijk vrij te spe-
len aan de cirkel. Hierna wist E&O 
pas iets terug te doen: 7-6 na een 
paar doelpunten van het jonge ta-
lent Iso Sluijters. FIQAS Aalsmeer 
bleef echter de betere ploeg. Micha 
Hoogewoud keerde vrije kansen én 
een strafworp en via een aantal fraai 
aangespeelde break outs én op-
nieuw mooie acties vanaf de cirkel 
was de voorsprong even later op-
nieuw vijf punten: 14-9 en na drie 
goals op rij van Wai Wong (in onder-
tal) zelfs 17-9. 
Door een paar slordigheden in de 
slotfase van de eerste helft kon E&O 
de schade bij rust nog beperkt hou-
den tot 18-13. Na de pauze bleef 
dat verschil in eerste instantie ge-
handhaafd, maar na een minuut 
of vijf sloop er opnieuw wat on-
zorgvuldigheid in het Aalsmeerse 
spel en werden er wat fouten ge-
maakt in de dekking. Zo kreeg E&O 
even de mogelijkheid om dichter-
bij te komen: 21-19. Verder liet FI-
QAS Aalsmeer het echter niet ko-
men. Mark Roest werd weer inge-
zet en dat pakte goed uit. Boven-
dien kon ook weer een paar maal op 
de break out worden gespeeld en zo 
was de voorsprong snel weer her-
steld: 29-24 en even later 33-28 met 
nog een minuut of zes op de klok. 
Op dat moment maakte Jan Ger-
ald Mulder van E&O, dat al in on-
dertal was, een domme overtreding 

die ook hem een tijdstraf opleverde. 
En zo kon FIQAS Aalsmeer de wed-
strijd makkelijk en gedisciplineerd 
uitspelen. Het werd uiteindelijk 38-
30 en door deze overwinning blijft 
FIQAS Aalsmeer koploper in de ere-
divisie. Komende zaterdag 10 janu-
ari wacht de uitwedstrijd bij Hellas 
in Den Haag. Dit is een zogenaam-
de vierpuntenwedstrijd. Het resul-
taat van het duel telt namelijk zowel 
mee voor de Nederlandse competi-
tie áls voor de stand in de BeneLi-
ga. De wedstrijd in de Hellashal aan 
de Laan van Poot in Den Haag be-
gint om 20.00 uur.  Zaterdag 17 ja-
nuari weer een uitwedstrijd voor de 
FIQAS heren, dan in Limburg tegen 
Wild Dogs. 
Doelpunten: Mark Roest 12, Wai 
Wong en Serge Rink 5, Jeffrey 
Boomhouwer 4, Jarcha van Dijk, 
Robin Boomhouwer, Stefan Geleijn, 
Menno v.d. Grift en Luuk Obbens 2, 
Ruud Neeft en Jelmer van Stam 1.  

Dameswedstrijd vervroegd
De wedstrijd van de dames van FI-
QAS Aalsmeer van aanstaande za-
terdag 10 januari tegen v.d.Voort/
Quintus is vervroegd van 20.20 uur 
naar 19.00 uur. 
Na de dameswedstrijd wordt om 
20.20 uur de wedstrijd tussen de 
heren van FIQAS Aalsmeer 3 en die 
van E&W team/L&S gespeeld, die 
oorspronkelijk gepland stond voor 
19.00 uur. 

Foto Don Ran.

Handbal jeugdnieuws FIQAS
Jongens A1 winnen Nederlands 
Studenten Kampioenschap
Aalsmeer - Op zaterdag 3 janua-
ri speelden de jongens A1 van FI-
QAS Aalsmeer mee om het Neder-
lands Studenten Kampioenschap 
in Utrecht. Na vier gewonnen wed-
strijden (van HV DOS/Hurry Up, HV 
Beertje, de selectie Brabant en SHN 
Allstars) speelden ze uiteindelijk in 
de finale tegen de selectie Brabant. 
En nadat in de poulefase al met 19-
11 was gewonnen, werd het nu 21-
11 voor de Aalsmeerse jongens en 
konden ze zich kampioen noemen.  

Z.A.P te sterk voor meisjes A1 
Op zondag 4 januari moesten de 
meisjes A1 van FIQAS Aalsmeer, 
met Jira Wong terug in de ploeg 
na een lange periode vol blessures, 
naar Breezand om tegen Z.A.P. te 
spelen. 
Omdat de ploeg een beetje gehaast 
vertrok én ook niemand navigatie in 
de auto had,  belden de meiden on-
derweg toch maar even met Erik om 
de weg te vragen. Ring A10 en dan 
A7. Afslag Den Helder! Het eind van 
de wereld, maar gelukkig ging de 
reis voorspoedig en waren de mei-
den ruim op tijd in Breezand. De te-
genstander had er duidelijk zin in en 
begon goed en gedreven. Binnen de 
kortste keren stonden de Aalsmeer-
se meiden vier doelpunten achter. 
Even kwamen ze nog terug en werd 
het gelijk: 7-7, maar helaas konden 
ze dat goede spel niet volhouden en 
kwamen op een steeds grotere ach-
terstand. Verdedigend liep het alle-
maal niet lekker, maar ook aanval-
lend werd veel gemist en zo werd 
er uiteindelijk met tien punten ver-
schil verloren. Kortom, geen beste 
wedstrijd en dus één om gauw te 
vergeten. Volgende week spelen de 
meiden A1 tegen VOC. Ook al geen 
makkelijke tegenstander, maar ze 
gaan er met frisse moed tegenaan 
en hopen dat er veel Aalsmeerfans 
komen om de ploeg te steunen.

Jongens B1 winnen 
eerste wedstrijd
Zondag 4 januari stond de eerste 
wedstrijd van 2009 op het program-
ma voor de jongens B1 van FIQAS 
Aalsmeer. Deze wedstrijd was ge-
pland bij Havas in Almere. Havas 
staat bekend als een lastige tegen-
stander voor FIQAS, want hoewel 
het team niet al te sterk is weten ze 
het Aalsmeer toch vaak knap lastig 
te maken. Zo won FIQAS de thuis-
wedstrijd maar net aan van dit team. 
Het begin van de wedstrijd ging ge-
lijk op. Aan de aanval lag het niet, 
want Aalsmeer maakte snelle goals. 
Verdedigend was het toch anders: 
het leek alsof er in de dekking iets te 
makkelijk over werd gedacht waar-
door Havas de stand steeds weer 

gelijk trok. De Aalsmeerse jongens 
wisten zich te herpakken door de 
aanvallen goed af te blijven maken, 
de verdediging sterker te maken én 
door een aantal goede reddingen 
van keeper Ruben. Hierdoor ging 
FIQAS Aalsmeer met een 14-9 voor-
sprong de rust in. Het begin van de 
tweede helft begon de B1 goed, ze 
wisten nog verder uit te lopen. Maar 
daarna zakte het spel weer in en 
kon Havas makkelijk dichtbij komen 
waardoor de wedstrijd alsnog span-
nend werd. Havas kwam wel steeds 
dichtbij maar wist niet gelijk te ko-
men. FIQAS Aalsmeer werd hier-
door wakker geschut en stelde or-
de op zaken: de verdediging stond 
weer goed en de aanvallen liepen 
ook weer goed waardoor Aalsmeer 
in de slotfase de eindstand op 25-22 
bepaalde. Hierdoor werd de eerste 
wedstrijd in het nieuwe jaar met een 
overwinning afgesloten. Komende 
week zal de B1 hard moeten trai-
nen zodat ze klaar zijn voor de top-
per van zondag: FIQAS Aalsmeer te-
gen Kras/Volendam. Deze wedstrijd 
in de Bloemhof aan de Hornweg be-
gint om 12 uur. De jongens C2 van 
FIQAS hebben hun ongeslagen sta-
tus van de eerste helft van het sei-
zoen vast weten te houden. Op zon-
dag 4 januari is met 9-8 gewonnen 
van de C1 van ZSC. Ook de jon-
gens B2 zijn het jaar begonnen met 
een overwinning. In een uitwedstrijd 
is met 13-19 gewonnen van Nieu-
wegein. De meiden D van FIQAS 
Aalsmeer boekten eveneens winst. 
Afgelopen zondag hebben de mei-
den de eerste competitiewedstrijd 
van het nieuw jaar gewonnen in en 
van Volendam met 0-3. Cheyenne 
scoorde het eerste doelpunt en Fa-
biënne de andere 2.

Aat wint bij Ons 
Aller Belang
Aalsmeer - Op 16 december is de 
laatste speelavond van 2008 gehou-
den door buurtvereniging Ons Al-
ler Belang Uiterweg. Het klaverjas-
sen is gewonnen door Aat Berk met 
5755 punten. Op twee is Arie Spaar-
garen geëindigd met 5652 punten, 
op drie Gerrit Drost met 5108 pun-
ten, op vier Paulien Kant met 5031 
punten en op vijf Klaas Spaarga-
ren met 5004 punten. De poedel-
prijs mocht Lize van der Schilden in 
ontvangst nemen.  
De eerste speelavond in het nieuwe 
jaar is op dinsdag 20 januari vanaf 
19.30 uur in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat.

Speelavond bij  
BV Hornmeer
Aalsmeer - De eerste speelavond 
in het nieuwe jaar houdt buurtver-
eniging Hornmeer op vrijdag 9 ja-
nuari vanaf 20.00 uur. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-
ma en plaats van samenkomst is het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Zowel leden als liefhebbers zijn van 
harte welkom. De deur is los van-
af 19.30 uur.

zeer trots op is.
27 December reisde zij af naar 
Hoensbroek in Limburg voor de 
Europese Badmintonkampioen- 
schappen. In totaal namen jongens 
en meisjes uit ongeveer zestien lan-
den deel aan dit internationale toer-
nooi. Alida was goed voorbereid. De 
laatste vier maanden trainde zij vier 
tot vijf keer per week naast de toer-
nooien die zij speelde en met suc-
ces blijkt nu. 
Op zondag 28 december stond de 
eerste wedstrijd voor Alida op het 
programma. Zowel de achtste als de 
kwartfinale verliep zonder enig pro-
bleem. Maandag was de belangrij-
ke dag: de halve finale en de finale 
stond op het programma.
Uitslag halve finale single:
Alida tegen Maja Rindshoj uit De-
nemarken. 21-12, 21-4. 
Uitslag finale single: 
Alida tegen Susanna van der Hoe-
ven Ned. 26-24, 21-5.
Uitslag halve finale dubbel:
Alida Chen met Natalya van der 
Laan tegen Presence Beelen uit Bel-
gie en Cara Noreen Frey uit Duits-
land. Uitslag: 21-5, 21-15. 
Uitslag finale dubbel:
Alida Chen met met Natalya van der 
Laan tegen Suzanna van der Hoe-
ven en Quinty Huning uit Neder-
land. Uitslag: 21-15, 21-16.
Uitslag halve finale mix:
Alida Chen met Ruben Jille tegen 
Presence Beele uit België en Chris-
tian Wolf uit Denemarken. Uitslag: 
21-9, 21-19.
Uitslag finale mix: 
Alida Chen met Ruben Jille tegen 
Eva Janssen en Max Weibkirchen 
uit Duitsland. Uitslag: 21-11, 21-7.

Een jaar lang mag Alida zich Inter-
nationaal Badmintonkampioen noe-
men van zowel single, dubbel en 
mix. Een geweldige prestatie!
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De finale van de afgelopen speelavond: Marieke van Zanten vs Moniek Goe-
man.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Poel’s Eye at the Lakeside
Kudelstaart - De vorige speelavond 
van de Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart was alweer van eni-
ge tijd geleden. Deze vond plaats 
tussen de chocoladeletters van Sin-
terklaas en de kalkoen van de kerst. 
Als men bedenkt dat daarna de olie-
bollen van oud en nieuw volgden, 
moge het duidelijk zijn dat de dar-
ters in de wijde omgeving weer toe 
zijn aan een gezellige avond darten. 
De januari maand is van oudsher 
uitstekend geschikt voor dit gezel-
lig gebeuren. Het goede voorbeeld 
werd gegeven door de professi-
onele darters. Eerst gaf Phil Taylor 
een demonstratie van zijn kunnen 
(ten koste van onze held en landge-
noot Raymond van Barneveld), ter-
wijl op dit moment het prestigieuze 
Lakeside, de voormalige Embassy, 
plaats vind. The Lakeside blijft on-
danks de uitstroom van de beken-
dere Nederlandse darters het toer-
nooi met de meeste historie. In de 
gemeente van Aalsmeer hebben we 
ons eigen ‘lake’. De Westeinderplas 
ligt slechts enkele tientallen meters 
van het Dorpshuis in Kudelstaart af. 
Aangezien de Poel’s Eye ook nog 
eens de monumentale watertoren 

in zijn logo heeft verwerkt, komt de 
term Lakeside nog dichterbij. Hoe-
wel de Poel’s Eye niet in de scha-
duw van The Lakeside mag staan, 
is een speelavond van de Poel’s Eye 
ook een speciale beleving.  Dank-
zij de 22 dartborden heerst er in het 
Dorpshuis een unieke (dart)sfeer én 
zijn de wachttijden ten alle tijden 
minimaal. De twee wekelijkse dart-
avonden beginnen altijd met poules, 
zodat iedereen al drie wedstrijden 
speelt. Vervolgens gaan de num-
mers één en twee van de poule naar 
de winnaarronde. Voor de nummer 
drie en vier is de avond ook nog niet 
voorbij, zij gaan naar de verliezer-
ronde. In beide rondes geld nu het 
knock-out systeem. Elke dartavond 
is een feest op zich, de Poel’s Eye 
is geen besloten club. Het belang-
rijkste is dat iedereen het naar zijn 
zin heeft, van regelmatige deelne-
mer tot enkele bezoeker, van dame 
tot heer, van recreant tot gevorderd. 
De gezelligheid is prioriteit num-
mer één. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 9 januari. De in-
schrijving sluit om 19.45 uur, deel-
name kost drie euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar.

IJsclub De Blauwe Beugel
Felle strijd jong en oud bij 
taartenrace marathons
Rijsenhout - Onder zeer grote pu-
blieke belangstelling werden afgelo-
pen vrijdagavond 2 januari de traditi-
onele taartenrace marathons verre-
den op de landijsbaan van ijsclub De 
Blauwe Beugel. Er waren een groot 
aantal rijders op dit evenement af-
gekomen om in de diverse catego-
rieën mee te strijden om de prijzen. 
De heerlijke taarten waar het hele 
gebeuren zijn naam aan heeft ont-
leend, werden beschikbaar gesteld 
door bakkerij van Leeuwen. In de 
categorie jongens en meisjes jeugd/
dorp werd er fel gestreden om de 
prijzen en kwamen na vijf ronden de 
volgende winnaars en winnaressen 
over de finish. Bij de jongens bleek 
Daan Vonk de snelste schaatser, op 
twee is Patrick de Lange geëindigd 
en op drie Folkert Griekspoor. Bij de 
meisjes is de hoogste eer behaald 
door Sanne Maarse, eindigde Melis-
sa als tweede en Kim Eenenaam als 
derde. Daarna was het de beurt aan 
de jeugdige rijd(st)ers uit de diver-
se trainingsgroepen van de ijsclubs, 
waar in een wedstrijd over tien ron-
den gestreden werd om de taar-
ten. Soms waren de verschillen wat 
groot, maar een ieder reed op zijn of 
haar niveau heel netjes de wedstrijd 
uit. Het was voor de jury niet altijd 
even gemakkelijk om alle jeugd uit 
elkaar te houden, maar de ervaren 
juryleden, waaronder ex-marathon-
schaatser en Nederlands kampioen 
Peter Baars, deden dit toch heel pro-
fessioneel. Bij de meisjes trainings-
jeugd gingen de prijzen naar Annet 
van der Stelt op één, Famke Wilmink 
op twee en Deborah van der Stelt 
op drie. Bij de jongens was het goud 
voor Jordy Vermeulen, werd Thijs 
Bon tweede en Daan Kostelijk der-
de. In de wedstrijd voor de dames, 
waar het peloton lange tijd bij elkaar 
reed, ging na vijftien ronden de eer-
ste prijs naar Manouk van Emme-
rik, gevolgd door Nathaly van Lam-
meren. Beide rijdsters konden in de 
laatste ronden een beslissende ont-
snapping forceren. De derde plaats 
werd heel knap opgeëist door de 
veertienjarige Crissie de Jeu, rijdster 
van De Blauwe Beugel.

Masters en senioren
Bij de senioren werd er in twee wed-
strijden gereden, namelijk de mas-
ters 40+ en de senioren vanaf 16 
jaar. Voor de masters was de wed-
strijd over 20 minuten en tot slot tien 
ronden, terwijl in de premietussen-

sprints ook taarten te verdienen wa-
ren. Er werd behoorlijk hard gere-
den door de masters, mede ook om-
dat een groot aantal van deze he-
ren nog hun rondjes meedraaien in 
de marathoncompetities. De beide 
premiesprints werden gewonnen 
door Peter van der Stelt en daarna 
werd er flink tempo doorgereden tot 
aan de finish met uiteindelijk Marcel 
Witte op één, Peter van der Stelt op 
twee en Tom de Klerck op drie. Ten-
slotte was het de beurt aan de heren 
senioren, waarin ook een flink aan-
tal marathonrijders meededen. Het 
geeft maar weer eens de populari-
teit aan van deze taartenrace. Deze 
laatste wedstrijd van de avond werd 
gereden over 25 minuten en tien 
ronden, ook weer met twee premies 
tussendoor. Het tempo lag vanaf het 
begin zeer hoog waardoor er zo ge-
leidelijk aan wat rijders af moesten. 
De eerste sprint ging naar Martijn 
de Groot, terwijl de jeugdige rijder 
Mats Stoltenborg daar keurig twee-
de werd. Verschillende ontsnap-
pingspogingen verder was het uit-
eindelijk Bart van der Vlugt die toch 
echt een gat geslagen had met het 
peloton en gedurende lange tijd al-
leen voorop reed. Het verschil werd 
echter niet veel groter dan een hal-
ve ronde, maar de tweede premie 
ging daardoor wel naar deze 16-ja-
rige rijder. Vlak voor de tien laatste 
ronden werd ook deze moedige ont-
snapping weer ingelopen door het 
peloton en moest er uiteindelijk ge-
sprint gaan worden voor de eind-
zege. Heel knap eerste werd Sjors 
Spaargaren, gevolgd door Martijn 
de Groot en Pim Borghals. De bei-
de junioren rijders van De Blauwe 
Beugel finishten keurig in het uitge-
dunde peloton en grepen maar net 
naast de prijzen. De zeer geslaag-
de avond werd feestelijk afgesloten 
in het clubgebouw waar de prijzen 
werden uitgereikt en waar nog lang 
en gezellig werd nagepraat over de 
fantastische wedstrijden. De weers-
vooruitzichten tot en met het einde 
van de week zien er nog goed uit 
voor het ijs, zodat er waarschijnlijk 
ook deze week nog flink geschaatst 
kan worden. IJsclub De Blauwe 
Beugel heeft een actieve en actuele 
website boordevol (schaats) nieuws. 
Meer informatie over het natuurijs, 
openingstijden van de landijsbaan, 
foto’s en algemene informatie over 
de club en is te vinden op: www.ijs-
clubdeblauwebeugel.nl

Wedstrijden op kunstijsbaan Haarlem
STG VZOD sluit 2008 af met 
17 persoonlijke records
Kudelstaart - Het natuurijs begon 
zich aan het einde van het jaar te 
vormen in de sloten. In het gebied 
van de Groene Jonker in de buurt 
van Zevenhoven was het al mogelijk 
op het dunne natuurijs te schaatsen. 
Ook leden van Schaatstrainings-
groep VZOD zijn daar gesignaleerd. 
Toch hebben veel leden zich opge-
geven om op de voorlaatste dag van 
2008 deel te nemen aan wedstrij-
den op de Kunstijsbaan in Haarlem. 
En het werd een groot succes! Als 
eerste ging Fenne van der Zwaard 
van start op de 100 meter. Zij ver-
beterde haar persoonlijke record tot 
een tijd van 14.88 seconden. Op de 
500 meter, die zij voor het eerst reed, 
stopte haar tijd na 1 min 12 secon-
den 95. De oudere jeugd en de se-
nioren reden een 500 en 1000 me-
ter. Persoonlijke records waren er 
voor Jon Schouwenaar (45.73), Mike 
Blom (45.21), Stijn Brommer (46.99), 
Bart Straathof (48.20), Kim Eveleens 
(49.78), Rosanne Appelman (54.25) 
en Maud Berk (56.02). Zij maken al-
len deel uit van de Intensieve Trai-
ningsgroep, die wordt getraind door 
Jos van Lith en Leone Oliemans. De 
deskundigheid en het enthousias-

me van de trainers zorgen voor een 
gezellige sfeer in de groep, waarin 
gedreven wordt getraind met prima 
resultaten tot gevolg.
Na het verzorgen van de ijsbaan 
werd de 1000 meter verreden, met 
opnieuw veel persoonlijke besttijden, 
die scherper werden gezet. Zo reed 
Jordy Buskermolen een persoonlijk 
record met 1.27.23. Dit gold ook voor 
Mike Blom (1.32.72), Stijn Brom-
mer (1.35.75), Eline van der Zwaard 
(1.36.53), Kim Eveleens (1.47.70), Ro-
sanne Appelman (1.50.23) en Maud 
Berk (1.53.57). Good old Arie van 
der Zwaard reed met een persoon-
lijk record van 1.54.21 maar liefst 
20 seconden sneller dan zijn vorige 
tijd. Ook de andere deelnemers re-
den zeer acceptabele tijden, waarbij 
vermeld mag worden dat ook Pien 
Berk haar persoonlijke record op 
de 500 meter scherper stelde met 
een tijd van 1.08.20. De STG VZOD 
kan terugkijken op een prima, spor-
tief jaar, met veel hoogtepunten. De 
reeks met persoonlijke records zal 
ongetwijfeld in het jaar 2009 worden 
voortgezet. Voor een volledig over-
zicht van de uitslagen: www.stgv-
zod.nl.

Eerste lustrum tennistoernooi 
kent internationale deelname
Aalsmeer - Van maandag 22 de-
cember tot en met 3 januari is voor 
de vijfde keer het Deloitte tennis-
toernooi in de Herman Demper Hal 
in de Sportlaan gehouden. In navol-
ging van eerdere jaren was het toer-
nooi ook nu weer zeer populair. Niet 
alleen doen er veel leden van ten-
nisvereniging All Out mee, maar ook 
niet leden van de KNLTB zijn bij dit 
zogeheten parktoernooi van harte 
welkom. 
Dit jaar had het toernooi zelfs een 
international tintje, door de deelna-
me van een aantal Amerikanen die 
bij een familie op bezoek waren. Va-
der en zoon Balsink wisten uiteinde-
lijk zelfs de HD-7 te winnen. Ze heb-
ben toegezegd over twee jaar weer 
van de partij te zijn. 
Nadat de voorrondes in poules wa-
ren afgerond werd er vervolgens in 
een afvalschema om de uiteindelijke 
prijzen gestreden. 
In een sfeervol versierde hal met 
kerstbomen en grote kerstman-
nen zijn op zaterdagvond de fina-
les gespeeld. Gezien het grote aan-
tal 3-setters, kan er van een sterk 
en goed bezet toernooi gesproken 
worden.

Einduitslagen:
HD 4: 1e Martijn van Dongen en Simon Du-
el. 2e Marvin Geestman en Paul Hulsbos.
HD 6: 1e Kenneth van Randeraat en Ro-
bert Heusinkveld. 2e Jordi Janmaat en Ma-
rinus Kuite.
HD 7: 1e Bruce en Mike Balsink. 2e Mar-
tijn en Teun Los.
HD 7-35+: 1e Albert Haak en Ad Rijken. 2e 
Jean Paul Kok en Leon Millenaar.
HD 8: 1e Ton van der Bilt en Bert Kruijsman. 
2e René van Leeuwen en Leo Noordam.
DD 5: 1e Tanya Elzas en Mariska de Vries. 
2e Nicolien de Jong en Marjolein Tulp.
DD 7: 1e Claudia Boerlage en Sonja Gou-
werok. 2e Daisy en Jeanette van Schijndel.
DD 7-35+: 1e Ellen Burgers en Anke de 
Wit. 2e Margreet van der Ploeg en Annet-
te van Mastwijk.
DD 8: 1e Ingrid van de Bijtel en Ellen Eskes. 
2e Leonie en Wendy Geleijn.
GD 5: 1e Lisette Vooges en Paul Hulsbos
. 2e Nicolien en Rob de Jong.
GD 6: 1e Eva en Ron Steinkühler. 2e Jolan-
da Verwoert en Harry Buskermolen.
GD 7: 1e Kim van der Zwaard en Dirk van 
der Wal. 2e Anke de Wit en Zoran Grdenic.
GD 7-35+: 1e Sandra en Ronald Peters. 2e 
Elise Moolhuizen en Nico Eveleens.
GD 8: 1e Ellen en Chris Arenthals. 2e Clau-
dia en Wilco van der Laarse.

Finalisten GD 7, van links naar rechts Dirk van der Wal, Kim van der Zwaard, 
Anke de Wit en Zoran Grdenic.

Gezellig en geslaagd jeugd-
zaalvoetbaltoernooi RKAV
Aalsmeer - Op zaterdag 27 decem-
ber jl. kon de jeugd van RKAV de 
overtollige kilootjes van de kerstda-
gen er weer aftrainen, want het jaar-
lijkse zaalvoetbaltoernooi stond op 
het programma. Zo tegen half ne-
gen kwamen de eerste spelertjes en 
hun ouders De Bloemhof binnenlo-
pen. Het spits werd afgebeten door 
de F-pupillen en de spelertjes van 
de champions league. Zowel bij de 
F-pupillen en de champions league 
waren de teams goed aan elkaar 
gewaagd. De spelers van de cham-
pions league vertegenwoordigden 
enkele teams uit de Spaanse com-
petitie en de F-pupillen kropen in 
de huid van de profs van de Neder-
landse competitie. Bij de F-pupillen 
bleek uiteindelijk PSV de beste en 
werd derhalve winnaar, AZ eindigde 
als tweede, NAC als derde, FC Twen-
te als vierde en Ajax sloot de rijen 
als vijfde. Bij de champions league 
ging de strijd voornamelijk tussen 
Real Madrid en Atletico Madrid. In 
de onderlinge wedstrijd was Atleti-
co zijn grote broer de baas en ein-
digde daarmee op de eerste plaats, 
Real Madrid werd tweede en Barce-
lona werd derde op een beter doel-
gemiddelde dan Valencia die daar-
mee vierde werd. Na de F-pupillen 
en de champions league waren de 
E-pupillen aan de beurt.  Daar stre-
den zes ploegen verdeeld over twee 
poules  uit de Engelse competitie 
om de hoogste eer. Ook hier waren 
de verschillen klein.
Na de poulewedstrijden waren het 
Manchester United en Arsenal die 
de finale speelden. Om de vijfde en 
zesde plaats streden Liverpool en 
Aston Villa en om de derde en vier-
de plaats Chelsea en Fulham. De 
eindrangschikking was als volgt: 
winnaar Arsenal na strafschoppen. 
Manchester United tweede, derde 
Chelsea, vierde Fulham, vijfde Liver-
pool en zesde Aston Villa. Ook de 
meisjes kwamen in actie, omdat er 
per categorie ( ME en MD2, MC 
en MD1) slechts drie teams waren 
speelden zij een dubbele competitie. 
De meisjes van de ME en MD2 ver-
tegenwoordigden de Franse compe-
titie. Hier bleek Bordeaux de sterk-
ste en werd Olympique Lyon tweede 
door een beter doelgemiddelde dan 
AS Monaco. Bij de meisjes MC en 
MD1 kwamen teams uit de Italiaan-
se competitie in actie. Hier ging de 
strijd vooral tussen AC Milan en Ju-
ventus. Uiteindelijk bleek Juventus 
de sterkste, AC Milan werd twee-
de en Inter Milan derde. De meis-
jes hadden de arena intussen verla-
ten en de D-pupillen waren nu aan 
de beurt en zij kropen in de huid van 
clubs uit de Duitse Bundesliga.  Bij 
deze teams ging Leverkusen met de 
hoogste eer strijken, op de voet ge-
volgd door Bayern München, der-
de werd Schalke 04, vierde Borus-
sia Dortmund en HSV werd vijfde. 
Nog was het niet over, want ook de 

A-, - B- en C-junioren kwamen in 
actie. Zij zochten het met sommi-
ge teams verderop, namelijk in Ar-
gentinië, Japan, Zuid-Afrika, Brazi-
lië, maar ook dichterbij huis name-
lijk Nederland, Spanje, Duitsland en 
Engeland. Bij de C-junioren bleek 
Liverpool uiteindelijk de sterkste. Zij 
werden ongeslagen eerste, tweede 
werd Cruz Azul, derde op doelsaldo 
Gamba Osaka, vierde Boca Junior 
en vijfde Ajax Cape Town. Ook bij de 
A- en B-junioren was het een span-
nende strijd. Argentinië werd win-
naar op doelsaldo, Nederland twee-
de, Duitsland derde, Spanje vierde 
en Brazilië vijfde.

Geen dubbele punten
De kinderen hadden hun bijdrage 
geleverd, nu waren de ouders aan 
de beurt. Helaas waren er dit jaar 
geen moeders die meededen, zodat 
de doelpunten die zij gescoord zou-
den hebben niet dubbel telden. Hier 
ging de strijd tussen Nederland en 
enkele buurlanden, namelijk Enge-
land, België en Duitsland. Ons trots-
te Oranje was helaas dit toernooi 
niet in bloedvorm, waardoor zij niet 
de macht hadden om het toernooi 
op haar naam te brengen. Dit wer-
den de zuiderburen, België op doel-
saldo. Tweede werd Engeland, der-
de Duitsland en vierde Nederland.

Jeugddisco
De organisatie kan terugkijken op 
een gezellig en geslaagd toernooi, 
wat in 2009 uiteraard een vervolg 
krijgt. De volgende activiteit die op 
het programma staat voor de jeugd 
van RKAV is de jeugddisco op za-
terdag 24 januari aanstaande. Van 
19.00 tot 21.00 uur mogen de jon-
gens en meisjes van de F- en E-pu-
pillen (6-10 jaar) de dansvloer  ‘on-
veilig’ maken. 
Vanaf 21.30 tot circa 23.30 uur is het 
de beurt aan de jongens en meis-
jes van de D-pupillen en C-junioren 
(10-15 jaar).

Riet winnaar bij 
ouderensoos
Kudelstaart - - Iedere donder-
dagmiddag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen dinsdag is het kla-
verjassen gewonnen door Riet Pot-
huizen met 5006 punten, gevolgd 
door Han Raadschelders met 4984 
punten. Op de derde plaats is Jos 
Thijssen geëindigd met 4896 pun-
ten en plaats vier was voor Nico de 
Ron met 4888 punten.
Bij het jokeren eindigde Saar Looy 
op de eerste plaats met 53 punten, 
plaats twee werd bezet door Henny 
de Wit met 121 punten.

Conditietrainen bij Roda 23
Bovenkerk - Roda 23 is geen sport-
school, maar een gezellige sportver-
eniging die onder andere conditie-
training aanbiedt voor zowel da-
mes als heren op verschillende lo-
caties in Bovenkerk en in Westwijk. 
De conditie-trainingsavonden staan 
afwisselend onder leiding van Ke-
vin Boelsma, Ellen Wijga, Marlies 
Buck en Mieke Regelink en vinden 

van maandag- tot en met woens-
dagavond plaats. Woensdagoch-
tend is er conditietraining op basis 
van instuif onder leiding van Pleu-
nie Jansen. 
Geïnteresseerd? U mag twee keer 
gratis een les meedoen. Bel voor in-
formatie, de lestijden en –locaties 
naar: 020-6459439, 06-55864415 of 
0297-325082.

Indoor beachvolleybal in The Beach
Oud tegen jong Martinus in 
finale nieuwjaarstoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zondag werd 
het jaarlijkse nieuwjaars indoor 
beachvolleybal toernooi gespeeld 
in The Beach in Aalsmeer. Mensen 
konden zich inschrijven en kiezen 
tussen twee verschillende discipli-
nes. Vanaf 12.00 uur startte het 4 te-
gen 4 toernooi met 11 teams. Om 
14.00 uur ging het 2 tegen 2 toer-
nooi van start met 10 teams. Na een 
eerste ronde werden de teams op-
nieuw ingedeeld op sterkte en zo-
doende kwam er aan het eind van 
de dag een ranking tot stand. In 
het 4 tegen 4 toernooi werd er na 
de eerste ronde in drie verschillen-
de poules doorgespeeld. Winnaar 
van de Fun poule werd het team 
van ‘Hamam’. Winnaar van de Fu-
ture poule werd het team van ‘jong 
geleerd is oud gedaan’. In de pou-
le van de Pro’s ging het gelijk op en 
werd er hevig gestreden om de titel 
van het 4 tegen 4 Brand Nieuwjaars 
toernooi. De twee teams van Marti-
nus stonden in de finale. 
De jonkies waren, als je de leeftij-
den bij elkaar optelt, nog niet zo 
oud als de jongste van de ‘Old stars’ 

van Martinus. Uiteindelijk trokken 
de jonkies net aan het langste eind 
(21-16), maar werden door niet na-
komen van de reglementen gedis-
kwalificeerd, waardoor de ‘Old stars’ 
toch nog de titel bemachtigde. In 
het 2 tegen 2 toernooi werd volgens 
hetzelfde format gespeeld. Vanaf 
14.00 uur streden zij eerst voor een 
goede uitgangspositie voor de vol-
gende ronde. Hier werd in de vol-
gende ronde gestreden in de Fun- 
en de Pro poule. In de Fun poule 
ging de overwinning naar het team 
‘Niet uitzoeken’. En in de finale bij 
de Pro’s werd er gestreden tussen 
de teams van ‘De Pappa’s’ en ‘Mar-
cel en Karen’. 
Het laatste genoemde team greep 
hier de overwinning met een stand 
van (21-10). Na de prijsuitreiking 
werd er met z’n allen geproost op 
een sportief toernooi en een gezond 
2009. Het volgende indoor beach-
volleybal maandtoernooi zal ge-
speeld worden op zondag 1 febru-
ari. Surf voor inschrijvingen en meer 
informatie naar www.beach.nl of 
mail naar spotief@beach.nl.


